
UCHWAŁA NR XXVII/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r  poz. 446 i 1597) w związku z art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , 
poz.250 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada 
Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3. Traci moc  Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w  Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/200/2016

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 5 grudnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: papieru 
i tektury , metali, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów ,zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-
remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także odpadów zielonych;

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;

4) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych urządzeń

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia

publicznej;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
zabudowanych poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 5, urządzenia służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;
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2. zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym 
Regulaminie;

3. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 
w terminach wyznaczonych harmonogramem;

4. w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie odpadów zielonych w przydomowych 
kompostownikach.

5. bieżące uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników 
bezpośrednio przylegających do nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi zewnętrznej 
chodnika), . Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby 
utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

6. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

7. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc na 
terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, po 
uprzednim ich przejściu przez odstojnik. Oprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód 
powierzchniowych jest zabronione.

8. dopuszcza się drobne naprawy własnych pojazdów samochodowych poza warsztatami 
samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie 
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

9. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 
niniejszego Regulaminu;

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
niezabudowanych poprzez bieżące uprzątanie, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni 
chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi 
zewnętrznej chodnika), Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je 
sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

§ 4. Mając na uwadze status miasta Szczawnica, jako uzdrowiska stosuje się ograniczenia i zasady dla 
wyznaczonych stref uzdrowiskowych A, B i C, zgodnie ze statusem Uzdrowiska Szczawnica oraz ustawą 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów ma obowiązek zaopatrzyć 
nieruchomość w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2. prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, 
metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych;

3. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest 
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

4. odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych 
z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

5. właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek umieścić odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe w pojemniku (odpowiednio wcześniej zamówionym u przedsiębiorcy)

§ 6. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, 
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:
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1. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych.

2. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do 
gromadzenia odpadów oraz  do bieżącego ich opróżniania;

3. selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości.

§ 7. Do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych upoważniony jest 
przedsiębiorca wskazany przez gminę.

§ 8. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
objętych gminnym systemem gospodarki odpadami:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej, raz w tygodniu wg harmonogramu podanego do wiadomości 
mieszkańców

b) w zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu wg podanego harmonogramu

2) odpady segregowane w opisanym niżej zakresie odbierane są:

a) odpady biodegradowalne

- budynki jednorodzinne – 1 raz w tygodniu wg harmonogramu podanego do wiadomości 
mieszkańców

- budynki wielolokalowe – 1 raz w tygodniu, wg podanego harmonogramu

b) odpady segregowane: szkło, plastik, tekstylia, makulatura, puszki i drobne elementy metali, 
opakowania wielomateriałowe,

- budynki jednorodzinne raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy 
dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie 
pierwszy wtorek następnego tygodnia,

- budynki wielolokalowe raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy 
dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie 
pierwszy wtorek następnego tygodnia,

- w uzasadnionych przypadkach dodatkowo w każdy trzeci wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy 
dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie 
pierwszy wtorek następnego tygodnia,

c) przeterminowane i zużyte baterie oraz akumulatory do podmiotu zbierającego te odpady na zasadach 
określonych w ustawie o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r poz. 687 z późn.zmianami) lub w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

d) zużyte opony,  lampy fluorescencyjne odbiór realizowany na bieżąco w punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiór realizowany na bieżąco w punktach selektywnej 
zbierania odpadów komunalnych,

f) przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

g) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku, w miejscach i terminach uzgodnionych 
z podmiotem odbierającym odpady oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych,

h) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;
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i) odbiór popiołu  w każdy drugi wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada 
na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego tygodnia,

j) odpady zielone  w każdy drugi wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie  pierwszy wtorek następnego tygodnia

3. Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów użytku publicznego nie są 
objęte systemem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica, a pozbywanie się ich odbywa się na 
koszt właściciela, na podstawie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica..

1) odpady z koszy ulicznych, parków, przystanków będą odbierane w sposób zapewniający bieżące 
utrzymanie nieruchomości w czystości;

2) odpady komunalne odbierane będą na indywidualne zgłoszenie

§ 9. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości 
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, gwarantując zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości .

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości 
zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości 
ciekłych.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie, 
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych;

3. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l;

3) worki o pojemności od 60 do 120 l;

4) kontenery o pojemności 5000, 7000 dla odpadów budowlano-remontowych

5) pojemniki na psie odchody;

4. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 
pojemności, uwzględniając następujące normy miesięczne:

1) dla budynków mieszkalnych 50 l na mieszkańca,

2) dla szkół , przedszkoli, placówek służby zdrowia wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla lokali handlowych ,co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
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4) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, kwater prywatnych 20 l na jedno łóżko;

8) dla stoisk handlowych, usługowych 60 l na każdy punkt

9) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2 l na każdy m2 powierzchni całkowitej

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 12. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1. worki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien 
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

3. do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 
kolorach:

1) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło,

2) ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na plastik i odpady wielomateriałowe

3) CZERWONY – z przeznaczeniem na puszki i drobne elementy metalowe

4) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę

5) BIAŁY – z przeznaczeniem na szmaty

6) PRZEŹROCZYSTY – z przeznaczeniem do zbierania popiołu

7) BRĄZOWY - z przeznaczeniem na bioodpady i odpady zielone

7) CZARNE – z przeznaczeniem na odpady zmieszane niesegregowane

4. Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych muszą być 
oznaczone w widocznym miejscu samoprzylepnym indywidualnym kodem kreskowym, wydawanym przez 
Gminę w wyznaczonym miejscu,

5. Odbiorowi podlegać będą odpady komunalne oznaczone kodami kreskowymi.

6. Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Szczawnica będą traktowane jako odpady zmieszane.

7. Odpady budowlane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki, kontenery, kosze uliczne 
przeznacznone do zbierania odpadów komunalnych  w należytym stanie sanitarnym i technicznym

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości płynnych:

1. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu dostępnym dla 
pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej 
możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę 
przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów 
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
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2. na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko 
nieruchomości nie jest możliwy, właściciele mają obowiązek przetransportować worki do miejsca 
wyznaczonego przez przedsiębiorcę i zatwierdzonego przez miasto i gminę położonego przy drodze, którą 
porusza się samochód przedsiębiorcy.

3. odpady selektywnie zebrane przekazywane są przedsiębiorcy w workach ( worki mają być związane 
przed mozliwością rozproszenia odpadów komunalnych),

4. wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę 
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy,

§ 15. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą byc 
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 6.

Wymagania wynikajace z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 16. Właściciele nieruchomości powinni podejmować następujące działania w zakresie zapobiegania 
powstawania odpadów komunalnych:

1. Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.

2. Stosowanie baterii, akumulatorów, żarówek o przedłużonym działaniu.

3. Tworzenie przydomowych kompostowników.

4. Przekazywanie zbytecznego sprzętu nadającego się do użytku osobom potrzebującym.

5. Ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

6. Zwiększenia ilości odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do tworzyw sztucznych, szkła, 
metali oraz papieru.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów.

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

1) wyprowadzania psów na smyczy, w przypadku psów ras uznanych za agresywną na smyczy oraz 
z nałożonym kagańcem,

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,

2) utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych i użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia,

3) zwalnianie psa bez smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, 
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono 
psów ras uznawanych za agresywne,

4) niezwłoczne usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na  terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,, 
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
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6) należycie zabezpieczyć nieruchomość na której trzymany jest pies przed jego wydostaniem się oraz 
zaopatrzyć w tabliczkę informującą z napisem lub wizerunkiem psa.

§ 19. Zwierzęta bezdomne i pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń 
wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym 
Miasto i Gmina Szczawnica ma podpisaną stosowną umowę.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz Statucie Uzdrowiska 
Szczawnica

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt.3, zobowiązani są 
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do 
roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony

3) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki 
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i 
nieczystości w sposób zgodny z prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych,

§ 21. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek 
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach 
i innych miejscach publicznych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 22. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica.

§ 23. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, 
w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta 
i Gminy określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary 
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 25. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Mieście i Gminie 
Szczawnica.

§ 26. Ustala sie dwa terminy przeprowadzenia deratyzacji: wiosenny w miesiącach marzec - kwiecień 
i jesienny w miesiącach październik - listopad.

Id: 8E3E5372-6CF2-4DCF-9AE9-7F2DDD198E6B. Podpisany Strona 7



Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 27. 1. Organem kontroli do przestrzegania zawartych w niniejszym regulaminie postanowień jest 
Burmistrz Miasta i Gminy działający przez podlegle mu służby.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostepnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli 
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczace stanu czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica , Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w godzinach 
pracy Urzędu.
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