UCHWAŁA NR XXIII/199/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”
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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r., poz.
391.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
Rada Miejska Sośnicowice uchwala:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r., za wyjątkiem §§ 8 - 11, które wchodzą w życie z dniem
1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach
Regina Bargiel
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Załącznik Do Uchwały
Nr XXIII/199/2012
Rady Miejskiej w
Sośnicowicach z dnia
17.12.2012r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice.
§2
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz mieszkańców Miasta i Gminy
Sośnicowice.
§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391);
2) ustawie o odpadach – należy rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm);
3) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy;
4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która przebywa w miejscu zamieszkania, na
terenie gminy, z zamiarem stałego pobytu;
5) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odpadach;
6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju
odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe
odpady komunalne zmieszane (śmieci), mogą być utylizowane jako odpady komunalne
wielkogabarytowe;
7) odpadach biodegradowalnych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3a
ustawy o odpadach;
8) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady powstałe
w wyniku remontów, budowy i rozbiórki inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych
wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
9) pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
w
tym także worki i tzw. „big bag”;
10) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
prowadzonego przez Burmistrza Sośnicowic lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza
Sośnicowic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych;
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11) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują
12)

13)

14)
15)

mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje
stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z późn. zm.);
zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zm.);
punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt
utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających
selektywnej zbiórce;
harmonogramie – należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy Sośnicowice, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
i na terenach służących do użytku publicznego.

1.

2.

§4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz do prowadzenia segregacji odpadów „u źródła” na
terenie nieruchomości.
Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów następujących frakcji:
1) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
2) tworzyw sztucznych,
3) papieru i tektury,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) metali,
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
7) odpadów zielonych,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) przeterminowanych leków i chemikaliów,
12) zużytych baterii i akumulatorów,
13) zużytych opon.

§5
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na swoim terenie porządku, czystości oraz
należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych.
2. Miejsca wyznaczone pod lokalizację pojemników na odpady powinny zapewniać łatwy dostęp dla ich
użytkowników, jak i nie stwarzać niedogodności dla sąsiadów
i użytkowników
dróg. Dopuszcza się usytuowanie pojemników na odpady na nieruchomości innej niż nieruchomość
właściciela, w porozumieniu i na zasadach określonych z jej właścicielem.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym
do pojemników, a w szczególności nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi.
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4. Pojemnik nie może być uszkodzony lub pozbawiony elementów konstrukcyjnych.
5. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb, celem uniknięcia przeciążania i
przepełniania pojemników.
§6
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego niezwłocznie po ich
wystąpieniu, przy pomocy własnych starań i środków.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonać należy poprzez likwidowanie śliskości i gołoledzi przy
użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni
oraz drzewa lub poprzez stosowanie innych środków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§7
1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie wyłącznie pojazdów samochodowych, tylko w
miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie
powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
2. Na terenach nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego, dopuszcza się
wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych związanych
z bieżącą
eksploatacją pod warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód oraz nie będą
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.
ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§8
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów:
1) worki wykonane z polietylenu o grubości 0,03 mikrona,
2) wykonane tworzywa sztucznego,
3) wykonane z metalu.
2. Minimalna pojemność pojemników o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się na 60 litrów [dalej „l” ],
natomiast dla pojemników określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 na 110 l.
§9
1. Do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych na terenie gminy Sośnicowice należy stosować
pojemniki:
1) dla zabudowy jednorodzinnej worki w następującej kolorystyce:
a) zielony – z przeznaczeniem na szkło,
b) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, plastik,
c) niebieski – z przeznaczeniem na papier, karton
d) brązowy – z przeznaczeniem na metale,
e) czarny – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
f) biały – z przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe.
2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki, winny być umieszczane w tzw. gniazdach, z zachowaniem
odrębności zbierania dla danej frakcji lub w workach w powyższej kolorystyce.
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3) do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki o pojemności 240 l lub worki o
pojemności 100 l.
2. Do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Sośnicowice należy stosować:
1) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności 110 l oraz 240 l,
2) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności 110 l, 240 l oraz 1100 l,
3) dla miejsc użytku publicznego pojemniki:
- kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
- pojemniki o pojemności 110 l;
- pojemniki na kółkach o pojemności 1100 l.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania określone
odpowiednimi normami.
4. Pojemniki maja zostać rozmieszczone na nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się
czyszczeniu, myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na kwartał oraz naprawie lub konserwacji, nie
rzadziej niż raz na rok. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia dezynfekcji pojemników
należy zlecić to przedsiębiorcy.
5.Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki wymienione w ust. 2
służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez ich zakup lub
wydzierżawienie od przedsiębiorcy.
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość
pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów uwzględniając liczbę osób
zamieszkujących posesję i częstotliwość usuwania odpadów.
7. Ustala się, że:
1) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach
o pojemności wskazanej w ust. 1;
2) na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną lub dwie osoby właściciel zobowiązany jest
wyposażyć taką nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;
3) na nieruchomości zamieszkiwanej trzy, cztery osoby właściciel zobowiązany jest wyposażyć taką
nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l każdy lub jeden pojemnik o
pojemności 240 l chyba, że wywóz odpadów odbywać się będzie częściej niż raz w miesiącu;
4) na nieruchomości zamieszkiwanej przez pięć, sześć, siedem osób właściciel zobowiązany jest
wyposażyć taką nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l każdy lub jeden
pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l oraz jeden pojemnik o pojemności 240 l chyba, że wywóz
odpadów odbywać się będzie częściej niż raz w miesiącu;
5) nieruchomości zamieszkiwane przez liczbę mieszkańców większą niż siedem właściciel ma
obowiązek wyposażyć taką nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie
zapotrzebowania biorąc pod uwagę normatywy ustalone w niniejszym Regulaminie;
6) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
liczby mieszkańców i częstotliwości wywozów.
8. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
9. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemników w czasie
zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników
bez narażania na szkodę ludzi, budynków, pojazdów.
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10. Odpady budowlane i rozbiórkowe np. gruz, należy gromadzić w pojemnikach. Odbiór tych odpadów
odbywać się będzie dwa razy w roku w miesiącu marcu i październiku.
§ 10
Minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane, na terenie nieruchomości
zamieszkałych ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilości
produkowanych odpadów oraz częstotliwości ich pozbywania się określonej w §15.
§ 11
Minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane, na terenie nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne, ustala się na podstawie ilości
produkowanych odpadów oraz częstotliwości ich pozbywania się określonej w §15.
§ 12
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbiera się dwa
razy w roku w miesiącu marcu i październiku. Odpady te należy przygotować do odbioru w miejscu
dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren
nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
§ 13
Przeterminowane leki i chemikalia oraz baterie i akumulatory powinny być gromadzone w odrębnych
pojemnikach. Odbiór takich odpadów może się odbywać przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców
posiadających odpowiednie zezwolenia lub odpady te powinny być dostarczane do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez ZGKiM w Sośnicowicach.

§ 14
1. Mieszkańcy gminy oraz inne osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z
koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku braku koszy, w celu uniknięcia
zaśmiecania terenów użytku publicznego.
2. Kosze uliczne na terenach i obiektach użytku publicznego winne być rozmieszczone w odległości
dostosowanej do panującym na danym terenie ruchu pieszych, oraz na każdym przystanku
autobusowym.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

z

§ 15
1.Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) selektywnie zbieranych o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-5
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,
b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) zmieszanych
1. dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu:
a) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną lub dwie osoby jeden pojemnik o pojemności
110 l lub 120 l,
b) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez trzy lub cztery osoby dwa pojemniki o pojemności
110 l lub 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,
c) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez pięć, sześć lub siedem osób trzy pojemniki o
pojemności 110 l lub 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l i jeden
pojemnik o pojemności 240l,
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d) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę mieszkańców większą niż siedem 60 litrów
na osobę miesięcznie.
2. dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w tygodniu:
a) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez liczbę mieszkańców większą niż siedem 60 litrów
na osobę miesięcznie.
3. dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej jeden raz w tygodniu,
3) selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6-9 w miarę potrzeb, zgodnie z
harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę,
4) selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10-13 w miarę potrzeb,
częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,

z

5) z koszy umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej raz w
tygodniu, z częstotliwością opróżniania dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów,
zapewniającą zachowanie czystości i porządku na tych terenach.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w
sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający
zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w
zbiorniku.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące, za wyjątkiem sytuacji, w których właściciel
nieruchomości przy pomocy faktur wykaże, iż zużycie wody w okresie ostatnich trzech pełnych
miesięcy nie przekroczyło 50% pojemności zbiornika do gromadzenia nieczystości ciekłych.
4. Zaleca się, aby od 15.05. do 15.09. z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nieprowadzącej
kompostowania odpadów biodegradowalnych, w celu uniknięcia uciążliwości powodowanej
powstawaniem procesów gnilnych, wywożenie odpadów komunalnych, zawierających składniki
ulegające biodegradacji odbywało się z częstotliwością, co najmniej raz na dwa tygodnie.
§ 16
1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-9
odbierane będą przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych.
2. Pojemniki w tym worki z odpadami, o których mowa w ust. 1 należy przygotować do odbioru
umieszczając przed bramę posesji lub dostarczyć do miejsca, do którego jest możliwy dojazd
przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
3. Selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 należy usuwać z
nieruchomości poprzez indywidualne zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy lub innym
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów.
4. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11-13 należy
pozbywać się poprzez przekazywanie ich do odpowiedniego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
5. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem zmieszanych
odpadów komunalnych, jest konieczne w terminach innych niż ujęte w harmonogramie określonym
przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do
odpowiedniego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Odpadów zgromadzonych w koszach umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego należy pozbywać się poprzez zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy.
7. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez
zlecenie usługi opróżnienia zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy. Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do przechowywania dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.
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ROZDZIAŁ 5
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 17
1. W celu ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się prowadzenie
przez właścicieli nieruchomości na terenie, do której posiadają tytuł prawny, kompostowania odpadów
biodegradowalnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczania ich do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie gminy.
ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 18
1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także zapewnienia, aby zwierzęta te nie
były uciążliwe dla otoczenia.
2. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 19
Właściciele, opiekunowie psów są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu
nadto do nałożenia kagańca,
2) prowadzenia psa na smyczy, dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy tylko, pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
3) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
4) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,
5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów
przewodników.
§ 20
Utrzymujący ssaki, ptaki, gady, płazy i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
ROZDZIAŁ 7
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 21
1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie i ptactwo hodowlane są zobowiązane do przestrzegania
następujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych lub
dźwiękowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
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2. Zaleca się, aby ule z pszczołami były usytuowane w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich.
§ 22
Właściciele (opiekunowie) zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych z
ulic, placów i innych miejsc publicznych.
ROZDZIAŁ 8
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 23
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Sośnicowice ustala się dwa razy w roku
w kwietniu i w październiku oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
3. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Sośnicowic i podaje
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń.
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