
Załącznik do uchwały Nr………………… 
Rady Gminy Firlej 
z dnia…………………………………… 
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) niniejszy regulamin określa: 
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego, 
co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady, 
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego, 
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
d) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie, co najmniej odpadów 
komunalnych wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków  
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały  
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
z gospodarstw domowych, 

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 
w innych źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków, 

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 z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
5) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, 
6) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku, 



8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach, 
9) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 
 

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

 
§ 2 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie swojej nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier - w skład frakcji wchodzą odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe  
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
2) szkło - obejmujące odpady opakowaniowe ze szkła; 
3) metale i tworzywa sztuczne - w skład frakcji wchodzą odpady opakowaniowe z metali, 
odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
4) odpady ulegające biodegradacji obejmujące odpady z ogrodów i parków, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego; 
5) popiół – pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu pieców używanych na terenie 
nieruchomości; 
6) przeterminowane leki i chemikalia; 
7) 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, 
8) zużyte baterie i akumulatory; 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
10) odpady niebezpieczne; 
11) odpadów tekstyliów i odzieży; 
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na swoją 
masę i rozmiary nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do 
odbioru odpadów; 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady komunalne, które powstały w wyniku 
prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki; 
14) zużyte opony. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania pozostałych odpadów nie 
wymienionych w § 2 ust. 1, jako zmieszane odpady komunalne. 
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do 
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
4. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych,  
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4. 
5. Właściciel nieruchomości w ramach uiszczanej opłaty ma możliwość przekazania frakcji 
odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 do 3 i 5 do 14 do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
6. Gmina w całości zapewnia odbieranie bioodpadów z miejsca ich wytworzenia. 



7. Gmina nie zapewnia przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania i przekazywania selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Firlej. 
9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania i przekazywania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Firlej. 
10. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości z obowiązku 
posiadania pojemnika na te odpady. 
11. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, 
uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub 
workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i przekazuje do odbioru podmiotowi 
odbierającemu odpady, następujące frakcje: 

1) papier, 
2) szkło, 
3) metale i tworzywa sztuczne, 
4) odpady ulegające biodegradacji. 

 
§ 3 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści  
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez 
gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu  
i nie zagrażało przechodniom i pojazdom. 
 

§ 4 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości 
pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub  
w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się 
wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia 
środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku 
naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi. 
 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników 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 
 

§ 5 
1. Do zbierania odpadów na terenie Gminy Firlej przewidziane są: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała) – pojemniki 
o minimalnej pojemności 60 l na odpady niesegregowane i pojemniki lub worki o minimalnej 
pojemności 60 l na frakcje zbierane selektywnie; 



2) na drogach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l. 
2. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się następującą minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 
oraz segregowanych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 3 osoby – pojemnik lub worek o pojemności 60 l; 
2) co najmniej 4 osoby – pojemnik lub worek o pojemności 120 l. 

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną 
pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych 
niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 6 osób – pojemnik lub worek o pojemności 60 l; 
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemnik lub worek o pojemności 120 l; 
3) co najmniej 14 osób – co najmniej dwa pojemniki lub worki o pojemności 120 l. 

4. W odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l na odpady niesegregowane 
i pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 60 l na frakcje zbierane selektywnie. 
5. W odniesieniu do cmentarzy - dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie, co najmniej 
jednego pojemnika o pojemności 1100 l, przy czym w okresie od 15 października do 15 listopada 
ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania. 
6. Dla poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie należy zastosować pojemniki 
lub worki w odpowiednich kolorach: 

1) niebieskim – z przeznaczeniem na papier, oznaczone napisem „PAPIER”, 
2) zielonym – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, oznaczone napisem „SZKŁO”, 
3) żółtym – z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, oznaczone napisem „METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE”, 
4) brązowym - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, oznaczone napisem „BIO”. 

7. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy zastosować 
pojemniki koloru szarego lub zielonego, oznaczone napisem „ZMIESZANE”. 
8. Wskazane w ust. 1 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone  
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być 
dostosowane do samochodów odbierających odpady. 
 

§ 6 
1. W celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania ich w czystości, mycia i co najmniej 
jeden raz w roku dezynfekowania. 
2. W celu zapewnienia należytego stanu technicznego pojemników do gromadzenia odpadów, 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonania przeglądów i konserwacji oraz wymiany 
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 
3. W celu zapewnienia należytego stanu porządkowego pojemników do gromadzenia odpadów 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej wielkości i ilości 
pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia. 
 

 
 
 
 
 



Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 
 

§ 7 
1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych, z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  
a powstają odpady komunalne oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) papier - jeden raz w kwartale; 
2) szkło - jeden raz w kwartale; 
3) metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu; 
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – w okresie od 1czerwca do 30 
września dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden raz  
w miesiącu; 
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 czerwca do 30 września 
dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden raz w miesiącu; 
6) przeterminowane leki należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) lub wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników 
rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy. Opróżnianie pojemników 
ustawionych w aptekach odbywać się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na pół roku; 
7) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub umieszczać w odpowiednio oznakowanych 
pojemnikach rozmieszczonych w wyznaczonych placówkach handlowych na terenie Gminy 
Firlej, do pojemników umieszczonych na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju 
oraz na terenie Urzędu Gminy Firlej -w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach ich 
pracy. Opróżnianie pojemników odbywać się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz na pół roku; 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte opony, meble, odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz odpady tekstyliów i odzieży należy przekazać 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Ustala się limit 
dostarczenia do PSZOK maksymalnie czterech opon samochodowych w roku 
kalendarzowym, pochodzących z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, które nie wymagają: 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia na 
rozbiórkę obiektu budowlanego, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK). Ustala się limit dostarczenia odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych pochodzących z remontów do 500 kg w roku kalendarzowym, 
pochodzących z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w sposób następujący: 
1) Odpady - papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 
b) w miesiącach – marzec i listopad – jeden raz w miesiącu. 

 
 



2) Odpady niesegregowane (zmieszane): 
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 
b) w miesiącach – marzec i listopad – jeden raz w miesiącu. 

3. Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 8 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika 
bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się  
i przenikania jego zawartości do gruntu, biorąc pod uwagę liczbę osób z niego korzystających  
i zużycie wody oraz jego pojemność. 
2. Zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych powinien być opróżniany nie 
rzadziej jednak niż 2 razy do roku.  
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania osadnika w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji 
oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
 

§ 9 
1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych 
miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 
Ponadto: 

1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 
dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, 
bez konieczności otwierania wejścia na terenie nieruchomości, do którego możliwy jest 
dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca wystawienia 
pojemników lub worków do zbierania odpadów, pojemniki bądź worki należy wystawić  
w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić 
w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady; 
3) worki i pojemniki należy ustawiać tak, aby: 
a) nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych; 
b) nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego; 
c) uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr; 
d) nie powodowały zastawienia ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych; 
e) uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu 
ich odbioru. 

2. Worki i pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać  
w wyznaczonym miejscu lub innym miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą, wyłącznie w dniu 
wskazanym w harmonogramie odbioru tychże odpadów. 
3. Kosze uliczne, o których mowa w § 5, ust. 1, pkt 2, powinny być: 

1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 
wszystkich użytkowników; 
2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich stałe opróżnianie; 
3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 
4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów; 
5) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia. 

 



4. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów 
przez wody opadowe; 
2) utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając do zalegania 
odpadów poza pojemnikami lub workami. 

 
Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 10 
Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów, 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 niniejszym 
Regulaminie. 
 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 11 

1. Właściciele zwierząt domowych lub ich opiekunowie zobowiązani są do stałego dozoru oraz 
zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 
1) w odniesieniu do psów: 

a) prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów 
uznawanych za agresywne – dodatkowo w kagańcu; 
b) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku bądź ciszy nocnej 
wywołanego uporczywym wyciem i szczekaniem psa; 
c) umieszczanie w widocznym miejscu, przy wejściu na terenie nieruchomości, odpowiedniej 
informacji - w przypadku posiadania psów agresywnych; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
a) w miejscach publicznych pełny i skuteczny dozór; 
b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe  
w miejscach publicznych, w tym na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych, częściach wspólnych budynku (klatce schodowej, piwnicy, strychu) i innych 
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez 
ludzi pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rozdział 7. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

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

 
§ 12 

1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na trenie posesji 
wielorodzinnych w Gminie Firlej. 
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałym terenie Gminy Firlej  
o zwartej zabudowie i charakterze nierolniczym pod następującymi warunkami: 

1) pomieszczenia dla zwierząt utrzymywane będą w należytym stanie sanitarnym, 
porządkowym, estetycznym; 
2) ścieki, oborniki i inne zanieczyszczenia powstające w związku z hodowlą lub chowem 
będą gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu i usuwane  
z terenu nieruchomości w sposób zgodny z prawem, nie pogarszający warunków sanitarnych, 
zdrowotnych i porządkowych otoczenia; 
3) hodowla nie będzie stanowiła uciążliwości w postaci hałasu, dla innych osób 
mieszkających na terenie nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich; 
4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości. 

 
Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 
 

§ 13 
1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, 
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa 
bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, 
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i letniskowej. 

2. Deratyzację na terenach nieruchomości należy przeprowadzać, co najmniej dwa razy do roku tj.: 
1) w terminie wiosennym od dnia 15 kwietnia do dnia 30 kwietnia, 
2) w terminie jesiennym od dnia 15 października do dnia 31 października, oraz każdorazowo  
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

 
 


