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UCHWAŁA NR XXXVII/237/21  

RADY GMINY GORZYCE  

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42  ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.) 

oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwała, 

co następuje: 

§1 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§2 

Traci moc uchwała nr XXIX/180/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa. 
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Załącznik do uchwały nr XXXVII/237/21 

Rady Gminy Gorzyce  

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY GORZYCE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce  dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników  

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;   

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku, 

7) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub  

w poszczególnych nieruchomościach, 



3 
 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszą uchwałę; 

2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Gorzyce; 

3) ustawie  rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.); 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

powstałych na terenie nieruchomości oraz utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia 

służące do zbierania odpadów komunalnych opisanych w rozdziale III oraz 

utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 

odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru i tektury; 

2) szkła; 

3) opakowań wielomateriałowych; 

4) tworzywa sztucznego; 

5) metali; 

6)    bioodpadów; 

7)       przeterminowanych leków i chemikaliów; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

11) zużytych opon; 

12) popiołu. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani  są zbierać  

i umieszczać w pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili  ich powstania. 
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4 .  Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych 

pojemnikach lub kontenerach. 

5. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, należy gromadzić: 

1) w workach — w zabudowie jednorodzinnej; 

2) w pojemnikach — w zabudowie wielorodzinnej. 

6.  Odpady, określone w ust. 2, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący    

niezmieszanie ich z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi. Odpady te należy odbierać  z częstotliwością określoną w rozdziale 

IV. 

7.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy 

odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbieranie 

odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi  

i mienia. 

8. Przeterminowane leki można oddawać do specjalnych pojemników ustawionych  

w wyznaczonych aptekach lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić oddzielnie w pojemnikach i usuwać  

w terminach ustalonych z przedsiębiorcą odbierającym odpady, lub oddawać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy gromadzić odrębnie  

i oddawać w terminach ustalonych z przedsiębiorcą odbierającym odpady lub w terminach 

ogłoszonych publicznie lub oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

11.  Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie i usuwać w terminach ustalonych  

z przedsiębiorcą odbierającym odpady lub oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

12.  popiół z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić wyłącznie w workach lub 

kontenerach, który odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu 

lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych . 

13.  Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą 

przekazywać następujące rodzaje selektywne zebranych odpadów komunalnych: 

1) wymienione w ust.2, 

2) odpady niebezpieczne; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

4) odpady tekstyliów i odzieży; 
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5) odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  

monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w szczególności  igieł  i  strzykawek. 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,  

w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. 

2. Właściciele nieruchomości służących w części lub w całości do użytku publicznego mają 

obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez 

uprawniony podmiot. 

§ 5 

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie 

nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, gdy powstające podczas mycia ścieki 

odprowadzane są (po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu) do kanalizacji sanitarnej lub do 

zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba). Ścieki takie nie mogą być odprowadzane 

bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi  

z wyłączeniem napraw lakierniczych, pod warunkiem: 

1)  niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, 

2) gromadzenia odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 

3) zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów eksploatacyjnych i innych nieczystości do 

środowiska. 

Rozdział III 

Rodzaje, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 6 

Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 
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3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 

5) pojemniki (kontenery) o pojemności od 5 do 10 m3; 

6) worki z  tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 

rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemnościach 60 l, 120 l i 240 l; 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 90 l. 

§ 7 

Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

na terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, jeśli zamieszkuje: 

1) nie więcej niż dwie osoby – 60 l; 

2) od 3 do 4 osób włącznie – 120 l; 

3) powyżej 5osób – 240 l (lub 2 x 120 l). 

§ 8 

Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych minimalną pojemność: 

1) worka przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów: papieru i tektury, szkła, metali 

i tworzywa sztucznego, jeżeli zamieszkuje: 

a)  nie więcej niż dwie osoby – 60 l, 

b)  od 3 do 4 osób włącznie – 120 l, 

c)  powyżej 5osób – 240 l (lub 2 x 120 l); 

2) pojemnika, worka przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów: biodegradowalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym opakowaniowych ulegających 

biodegradacji oraz zielonych, jeżeli zamieszkuje: 

a) nie więcej niż dwie osoby – 60 l, 

b) od 3 do 4 osób włącznie – 120 l, 

c) powyżej 5osób – 240 l (lub 2 x 120 l); 

3) pojemnika o pojemności 1100 l przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

§ 9 

1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, jeżeli zamieszkuje: 

1) do 25 osób włącznie – 1100 l; 
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2) powyżej 25 osób - jeden pojemnik 1100 l na każde 50 osób. 

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników (kontenerów) o pojemności 5-7 m3 do gromadzenia 

zmieszanych odpadów komunalnych, przy zachowaniu warunku minimalnej pojemności 

wynikającej z treści ust. 1 pkt 2. 

§ 10 

Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, 

minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa 

sztucznego, metali, bioodpadów, jeżeli zamieszkuje: 

1) do 25 osób włącznie – o pojemności 1100 l; 

2) powyżej 25 osób –  jeden pojemnik 1100 l na każde 50 osób. 

§ 11 

1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki oznaczone 

następującymi kolorami i napisami: 

1) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę z napisem – „Papier”; 

2) zielony – przeznaczony na szkło – z napisem „Szkło”; 

3) żółty – przeznaczony na tworzywo sztuczne i metale – z napisem „Metale 

          i tworzywa sztuczne”; 

4) brązowy – przeznaczony na bioodpady – z napisem „Bio”; 

5) szary  – przeznaczone na popiół; 

6) czarny – przeznaczony na odpady zmieszane. 

§ 12 

Ustala się, że kosze uliczne powinny być rozmieszczone: 

1) na przystankach komunikacji publicznej; 

2) na chodnikach – w zależności od intensywności ruchu pieszych, w odstępach nie mniejszych 

niż 0,5 km; 

3) w miejscach intensywnego ruchu pieszych, w szczególności: obok szkół i przedszkoli, placówek 

kultury, ośrodków zdrowia, kościołów, sklepów, a także na placach targowych.  

§ 13 

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości  

w pojemniki na odpady, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych 

potrzeb uwzględniając następujące normy: 

   - budynki użyteczności publicznej, szkoły przedszkola i placówki oświatowe; 2 litry na każdego 

pracownika lub ucznia jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 litrów na nieruchomość, 
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᠆ lokale handlowe; 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu: co najmniej jeden 

pojemnik 120 litrów na lokal, 

᠆ zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych  

i socjalnych;10 litrów na każdych 10 pracowników: co najmniej  jeden pojemnik 120 litrów, 

᠆ lokale gastronomiczne; 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne: co najmniej jeden pojemnik 

120 litrów,  

᠆ gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, hotele, lub inne obiekty świadczące usługi 

noclegowe; minimum 10 litrów na jedno miejsce noclegowe: co najmniej jeden pojemnik  

o pojemności 120 litrów. 

2. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach  

publicznych powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 l. na każdą frakcję odpadów. 

3. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takie jak zużyte baterie i akumulatory oraz 

przeterminowane leki dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 1 litra. 

Rozdział IV 

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 14 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów  

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie przekazanie 

odbierającemu odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów. 

§ 15 

Ustala się minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady  zmieszane:  

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

 w miesiącach kwiecień – październik raz na dwa tygodnie, 

 w miesiącach listopad – marzec raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu; 
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2) bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

 w miesiącach kwiecień – październik raz na dwa tygodnie, 

 w miesiącach listopad – marzec raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

– lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

3) odpady: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego  

i metali: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

         – lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; 

4) odpady: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – cztery razy w roku – po uprzednim 

zgłoszeniu lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;   

5) odpady: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - cztery razy w roku – 

po uprzednim zgłoszeniu lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

6) popiół z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić wyłącznie w workach lub 

kontenerach, który odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu lub 

oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych . 

7) odpady niebezpieczne należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

9) odpady tekstyliów i odzieży należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

10) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  

monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w szczególności  igieł  i  strzykawek należy oddawać 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 16 

Odbiór odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej powinien być dokonywany 

nie rzadziej niż raz w tygodniu lub w miarę napełnienia pojemników, nie dopuszczając do ich 

przepełnienia. 

§ 17 
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1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne  należy poddawać kompostowaniu na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przydomowych 

kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości na terenie nieruchomości na której 

ma miejsce zagospodarowanie oraz na nieruchomościach sąsiednich. 

2. Zwalania się w całości właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują  

     bioodpady we własnych kompostownikach z posiadania worka na te odpady. 

§ 18 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek 

pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie 

dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia tych nieczystości, gwarantując 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz ochrony wód i gleby. 

2.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się 

wyłącznie przez uprawnionego przedsiębiorcę. 

3. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać nie rzadziej jak co sześć 

miesięcy. 

Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 19 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzania odpadów poprzez: 

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

2) kupowania produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań, 

3) używanie toreb wielokrotnego użytku, 

4) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli, tekstyliów i odzieży do ponownego użycia, 

5) kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, 

6) unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników. 

§ 20 

Należy prowadzić systematyczną edukację oraz akcję informacyjną w zakresie ograniczania 

powstawania ilości odpadów.  

§ 21 

Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu. 
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Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 22 

1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na terenach do wspólnego korzystania w szczególności takich jak drogi, 

chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Zebrane odpady należy umieścić  

w przyulicznym koszu na zmieszane odpady komunalne. 

2. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach do wspólnego 

korzystania zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod 

nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,  

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) psa należy prowadzić na smyczy, 

2) psy, należące do ras uznanych, na podstawie odrębnych ustaw, za agresywne muszą być 

prowadzone w kagańcu. 

3. Do wyprowadzania psów w miejsca publiczne na smyczy i w kagańcu nie są obowiązane 

osoby utrzymujące psy, w stosunku do których nie jest to konieczne ze względu na rasę, wiek  

i stan zdrowia. 

Rozdział VII 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym również zakazu ich utrzymywania na określonych 

obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 23 

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich   

w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych  

w zabudowie szeregowej. 

2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu 

następujących warunków: 

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów, 

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości, 
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3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą 

odpadów i nieczystości w sposób, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

4) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości takich jak hałas, odory, 

czy podobnych dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział VIII 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania 

§ 24 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie 

Gminy, w tym szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gorzycach wraz z placówkami klubowymi, remizy strażackie, Zakład 

Gospodarki Komunalnej, teren oczyszczalni ścieków.  

2. Terminy przeprowadzenia deratyzacji ustala się w okresie od 15 października do 15 listopada 

lub w innym terminie w zależności od potrzeb. 

Rozdział IX 

Nadzór i kontrola 

§ 25 

Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 

sprawuje Wójt Gminy Gorzyce. 

 

 

 

 


