
UCHWAŁA NR XL/218/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku uchwala się „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis



REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY GIZAŁKI 

 

ROZDZIAŁ I 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki określa: 

1) obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) wymagania w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie: 

a) selektywnego zbierania odpadów, 

b) wymagań dotyczących rodzajów, ilości i minimalnych pojemności pojemników, 

c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów, 

d) wymogów sanitarnych utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów, 

e) obowiązków formalnoprawnych właścicieli nieruchomości; 

3) wymagania w zakresie postępowania ze ściekami komunalnymi; 

4) wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego; 

5) wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami                                   

i warsztatami naprawczymi; 

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

7) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych               

z produkcji rolniczej; 

8) obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 

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

nieruchomości poprzez: 

1) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych w sposób 

opisany w Regulaminie; 

3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie 

uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w Regulaminie; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów 

zgodnie z zapisami Regulaminu.; 

5) uprzątanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu 

sanitarno-higienicznego; 



6) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego: 

a) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości śniegu, lodu niezwłocznie po opadach oraz 

usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, 

b) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie                               

w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (przy krawędzi jezdni)                        

i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika; piasek 

użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania, 

c) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, 

d) usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez 

właścicieli nieruchomości należy do zarządcy drogi, 

7) utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych; 

8) gromadzenie odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy             

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach w przypadku drobnych 

napraw pojazdów samochodowych wynikających z bieżącej eksploatacji, takie jak: 

wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje, poza 

warsztatami samochodowymi. Naprawy te na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za 

zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości; 

9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów         

V i VI Regulaminu. 

 

§ 3. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem zbierania 

odpadów w zakresie określonym w Regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących 

frakcji odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, z podziałem na szkło białe i szkło kolorowe, 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 

4) metale, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

6) przeterminowane leki, 

7) chemikalia, farby  i lakiery, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 



10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. 

3. Wytworzone na terenie nieruchomości odpady należy zbierać do pojemników lub worków 

umiejscowionych na terenie tej samej nieruchomości. 

4. Odpady zbierane selektywnie i odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości to: 

1) papier 

2) szkło, z podziałem na szkło białe i szkło kolorowe; 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

4) metale; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

6) zużyte opony, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

5. Odpady zmieszane odbiera się z terenu nieruchomości przy zastosowaniu odpowiedniej stawki 

opłaty określonej na mocy odrębnej uchwały rady Gminy. 

6. Odpady zebrane selektywnie, z wyłączeniem odpadów określonych w ust. 4, mieszkańcy 

przekazują samodzielnie i na własny koszt do: 

1) stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Gizałki 

(chemikalia, farby i lakiery, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane                        

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, metale), 

2) punktów sprzedaży zobowiązanych do przyjęcia określonych rodzajów odpadów (zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin), 

3) punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze (papier, metale), 

4) punktów wyznaczonych na terenie gminy (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, 

tworzywa sztuczne, szkło). 

 

ROZDZIAŁ II 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 4.  1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 



1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów [l], 

2) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 

5) pojemniki na odpady o pojemności 140 l, 

6) pojemniki na odpady o pojemności 180 l, 

7) pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 

8) pojemniki na odpady o pojemności 360 l, 

9) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l, 

10) kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5-10 m3, 

11) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l, 

12) worki o pojemności od 80 do 120 l (odpady zbierane selektywnie), 

13) pojemniki do selektywnej zbiórki typu dzwon lub siatkowe. 

2. Właściciel nieruchomości poddaje obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu oraz bieżącej naprawie                                            

i konserwacji pojemniki na odpady komunalne. 

 

§ 5. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane, przy 

częstotliwości wywozu 1 raz w miesiącu dla nieruchomości: 

1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 60 l na każdą nieruchomość, 

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, 

4) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l na jeden lokal, 

5) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 120 l na każdy punkt, 

6) dla hoteli, pensjonatów, itp. 3 l na jedno łóżko, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemnik 120 l na każdych        

10-ciu zatrudnionych, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 60 l na każdy zakład zatrudniający 

pracowników, 

8) dla lokali gastronomicznych 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

9) dla urzędów, instytucji i innych 3 l na każdego pracownika, 

10) dla cmentarzy co najmniej 1 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza. 

2. Na każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinien znajdować się pojemnik 

(pojemniki) na odpady zmieszane o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby 

przebywających mieszkańców na terenie nieruchomości i normatywnej pojemności 30 l na jednego 



mieszkańca, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdej nieruchomości. 

3. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić kontener na odpady zmieszane                                     

o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 30 l na 

jednego mieszkańca. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości. Minimalne pojemności pojemników wynikające z rodzaju 

prowadzonej działalności określa Regulamin. 

5. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, 

parki, place zabaw, powinny być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców 

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe 

kosze uliczne. 

 

§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w miejscu ich wytworzenia, stosuje 

się pojemniki lub worki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie z tym, że 

powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier; 

2) biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne; 

3) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe; 

4) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe                     

i metale; 

5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

2. Do zbierania odpadów segregowanych można stosować tylko pojemniki lub worki o kolorystyce 

określonej w Regulaminie, o pojemności nie mniejszej niż 80 l dla szkła, 120 l dla papieru                                  

i tworzyw sztucznych. 

3. W zabudowie wielorodzinnej do zbierania odpadów segregowanych można stosować pojemniki              

o pojemności minimalnej 10 l na mieszkańca. 

4.  Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumianej tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala 

sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe. 

 

§ 7. Wymaga się aby nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź 

przydomowej oczyszczalni  ścieków, powstające na terenie nieruchomości, były gromadzone                

w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.                   

 

 



ROZDZIAŁ III 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 8.1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych                                       

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. Odpady komunalne zmieszane powinny być odbierane z terenu nieruchomości  z częstotliwością 

odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie takie jak: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 

4) metale, 

5) odpady ulegające biodegradacji 

- podlegają odbieraniu bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia z częstotliwością nie rzadziej niż 

raz w miesiącu; 

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie: 

1) określone w § 3 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 12 Regulaminu należy na bieżąco przekazywać do miejsc 

określonych w Regulaminie; 

2) odpady określone w § 3 ust. 2 pkt 9, 10, 11 będą odbierane w miejscu ich wytworzenia  nie 

rzadziej niż dwa razy w roku; 

5. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi: 

1) przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnym pojemniku ustawionym w aptece, który 

opróżnia się w miarę zapełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał; 

2) zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie placówek 

oświatowych oraz w Urzędzie Gminy, które opróżnia się w miarę zapełnienia, nie rzadziej niż raz                      

w roku, 

b) przekazywać do punktów sprzedaży akumulatorów przy zakupie nowych, 

c) zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez 

organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych; 

3) odpady niebezpieczne takie jak opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazywać do 

placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do odbioru 

takich opakowań; 



4) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne i szkło, wytworzone okresowo na terenie nieruchomości 

w zwiększonych ilościach, należy dostarczać do pojemników typu dzwon i pojemników siatkowych 

rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy, które będą opróżniane przez 

odbierającego odpady w miarę zapełnienia pojemników; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia, farby                                           

i lakiery, należy dostarczać we własnym zakresie do stacjonarnego punktu zbiórki odpadów 

komunalnych; 

6) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z obiektów 

żywności  i żywienia prowadzących produkcję lub obrót żywności (sklepy, restauracje) oraz                           

z budynków wielolokalowych odbiera się z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie                      

w okresie od kwietnia do października. 

6.  Stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępniony jest dla wszystkich 

mieszkańców co najmniej jeden dzień w tygodniu. Informacja o terminach zbiórki w stacjonarnym 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przekazywana jest mieszkańcom przez Urząd 

Gminy Gizałki. 

7. Stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opróżniany jest w miarę 

zapełnienia lub zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz                                                  

w miesiącu. 

8.  Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem zasady, że w workach 

lub pojemnikach na odpady zbierane selektywnie nie należy umieszczać odpadów zmieszanych. 

9. Kosze uliczne będą opróżniane z minimalną częstotliwością raz w miesiącu. 

 

§ 9.1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 

przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki                                               

z wysegregowanymi odpadami komunalnymi należy ustawić w miejscu dostępnym dla 

pracowników podmiotu odbierającego odpady przed wejściem lub wjazdem na teren nieruchomości. 

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, 

na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na 

niej wody i błota. 

 

§ 10. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej 

eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych: 

1) nie należy gromadzić odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady 

ustawianych w miejscach, o których mowa w § 5 ust. 5; 



2) do pojemników na papier nie należy wrzucać: 

a) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, 

b) kalki technicznej,  

c) zabrudzonego tłustego papieru i papieru woskowego,  

d) kartonów po mleku i napojach, 

e) tłustych naczyń jednorazowych, 

f) pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych, 

3) do pojemników na opakowania szklane bezbarwne nie należy wrzucać: 

a) opakowań szklanych kolorowych, 

b) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

c) luster, 

d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

e) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

f) szyb samochodowych; 

4) do pojemników na opakowania szklane kolorowe nie należy wrzucać: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

b) luster, 

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

e) szyb samochodowych, 

f) opakowań szklanych bezbarwnych; 

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych nie należy wrzucać: 

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego i mokrych folii, 

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

c) opakowań po środkach ochrony roślin, 

d) zabawek, 

e) opakowań i pojemników po wyrobach garmażeryjnych, 

f) styropianu, rur PCV, tworzyw piankowych 

§ 11.1. Wywozu nieczystości ciekłych z szamb dokonuje wyspecjalizowana firma posiadająca 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                    

i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób 

zapewniający niedopuszczenie do przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 

3. Do wywozu nieczystości płynnych z szamb Wójt Gminy wyznacza punkt zlewny na terenie 

oczyszczalni ścieków w Gizałkach. 



 

ROZDZIAŁ IV 

Inne wymagania wynikające w Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§ 12. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

ROZDZIAŁ V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 13.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są 

zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności 

niepozostawiania ich bez nadzoru oraz do utrzymywania zwierząt w sposób uniemożliwiający 

wydostanie się z nieruchomości. 

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. 

3. Nieruchomości, na terenie których przebywają psy nie na uwięzi, powinny być wyposażone                     

w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem ostrzegawczym. 

4. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim, 

a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodników 

i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych, przy których opłotowanie nie stwarza dostatecznej 

ochrony. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości 

może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający 

opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana 

tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                   

z produkcji rolniczej. 

 

§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach 

administracyjnych gminy Gizałki, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, nie może 

stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich jak: hałas, zapach, itp. oraz zagrożeń 



dla środowiska. 

2. Na terenach w granicach administracyjnych gminy Gizałki, wyłączonych z produkcji rolniczej, 

dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać 

zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości; 

2) posiadanie obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych (szczelne 

płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę), wykonanych zgodnie z prawem budowlanym; 

3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych w należytej 

czystości i porządku oraz odpowiednim stanie sanitarnym; 

4) obornik należy składować w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogę 

publiczną; 

5) pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 

nieruchomości, a gdy liczba uli w pasiece przekracza 20, to odległość ta wynosić musi co 

najmniej 30 m od granicy nieruchomości oraz 30 m od budynków i dróg publicznych w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich; w przypadku, gdy zachowanie w/w odległości nie jest możliwe, 

ule powinny być ustawione w odległości co najmniej 3 m od granicy nieruchomości oraz         

10 m od budynków i dróg publicznych i były oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, 

krzewy) o wysokości 3 m - dotyczy to tylko pasiek do 20 uli. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Deratyzacja na terenie gminy Gizałki i terminy jej przeprowadzania. 

 

§ 15. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzacji 

podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Gizałki. 

 

 

 




