
 
 
 

U   C   H   W   A   Ł   A         Nr     XXXIX  /  2  3  7  /  2006 
 
 
 

R  a  d  y       G  m  i  n  y         w         G         a         r         d         e         i 
 

z  dnia    2 9    w r z e ś n i a    2006    roku 
 
 
w    sprawie     uchwalenia     regulaminu     utrzymania     czystości    i    porządku 
 
na     terenie    Gminy     G  a  r  d  e  j  a. 
 
 
 Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust  1  
ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  ( Dz.  U.  z  2001  r.  
Nr  142,  poz.  1591,  z  2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  
984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717  i  Nr  
162,  poz.  1568,  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203  i  Nr  167,  
poz.  1759,  z  2005  r.  Nr  172,  poz.  1441   oraz  z  2006  r.  Nr  17,  poz.  128  i  Nr  
146,  poz.  1055 )   oraz  art.  4  ust.  1  i  2   ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku  
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  i  czystości  w  gminach  ( Dz.  U.  z  2005  r.  
Nr  236,  poz.  2008   oraz  z  2006  r.  Nr  144,  poz.  1042 )   w  związku  z  art.  10   
ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  zmianie  ustawy  o  odpadach  oraz   
o  zmianie  niektórych  innych  ustaw  ( Dz.  U.  Nr  175,  poz.  1458   oraz  z  2006  r.  
Nr  63,  poz.  441 )  po  zasięgnięciu  opinii  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  -   
Rada  Gminy  w    G   a   r   d   e   i           u         c         h         w         a         l         a,   
co  następuje: 
 
 
 §         1. 
 
 
Uchwala  się  regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy    
G  a  r  d  e  j  a   stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały. 
 
 
 §         2. 
 
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi. 
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 §         3. 
 
 
Określa  się  sposób  rozpowszechnienia  uchwały  przez  doręczenie  jej  treści  
wszystkim  zakładom  pracy  oraz  gospodarstwom  domowym  na  terenie  gminy. 
 
 
 §         4. 
 
 
Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVIII / 156 / 97   Rady  Gminy  w  Gardei  z  dnia   
06  sierpnia  1997  roku  w  sprawie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  
gminy   G a r d e j a. 
 
 
 §         5. 
 
 
Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  
Urzędowym  Województwa  Pomorskiego. 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY  
      RADY    GMINY 

 
 
   Kazimierz    Krzywdziński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXIX / 237 / 2006 
Rady  Gminy  w       G       a       r       d       e       i 

   z  dnia  29  września  2006  roku 
 
 

R     E     G     U     L     A     M     I     N 
 
 

U  T  R  Z  Y  M  A  N  I  A      C  Z  Y  S  T  O  Ś  C  I 
 

I      P  O  R  Z  Ą  D  K  U      P  U  B  L  I  C  Z  N  E  G  O 
 

NA      T  E  R  E  N  I  E      G  M  I  N  Y     G  A  R  D  E  J  A 
 
 
 

Rozdział   I 
 
 

Postanowienia   ogólne 
 
 

§ 1. 
 
 
Określa  się  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  
Gminy   G  a  r  d  e  j  a,   a  w  szczególności: 
 
1) wymagania  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  

nieruchomości, 
 
2) rodzaje  i  minimalną  pojemność  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  

odpadów  komunalnych, 
 
3) częstotliwość  i  sposób  pozbywania  się  odpadów  komunalnych   

i  nieczystości  ciekłych  z  terenu  nieruchomości  oraz  terenów  
przeznaczonych  do  uŜytku  publicznego, 

 
4) maksymalny  poziom  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  

dopuszczonych  do  składania  na  składowiskach  odpadów, 
 
5) inne  wymagania  wynikające  z  gminnego  planu  gospodarki  odpadami, 
 
6) obowiązki  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe, 
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7) wymagania  odnośnie  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  

wyłączonych  z  produkcji  rolniczej, 
 
8) wyznaczenie  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i  terminy  

jej  przeprowadzania. 
 
 

§ 2. 
 
 
Ilekroć  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  
Gardeja  zwanego  dalej  „ Regulaminem ”  jest  mowa  o: 
 
1) „ ZUO ”   -  naleŜy  przez  to  rozumieć  Zakład  Utylizacji  Odpadów  Spółkę  

z  o. o.  z  siedzibą  w  Gilwie  Małej, 
 
2) „ odpadach  komunalnych ”  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  odpady  

powstające  w  gospodarstwach  domowych,  a  takŜe  odpady  nie  zawierające  
odpadów  niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców  odpadów,  
które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  
powstających  w  gospodarstwach  domowych, 

 
3) „ odpadach  biodegradowalnych ”  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  odpady  

powstające  w  wyniku  utrzymania  terenów  zieleni  oraz  odpady  organiczne  
powstające  w  gospodarstwach  domowych, 

 
4) „ wła ścicielu ”   -  naleŜy  przez  to  rozumieć  takŜe  współwłaściciela,  

uŜytkownika  wieczystego  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  
nieruchomości  w  zarządzie  lub  uŜytkowaniu,  a  takŜe  inne  podmioty  
władające  nieruchomością, 

 
5) „ terenach  zielonych ”  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  tereny  niezabudowane  

oraz  zabudowane  infrastrukturą  techniczną  i  budynkami,  pełniące  funkcje  
estetyczne,  rekreacyjne,  zdrowotne  oraz  osłonowe. 
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Rozdział   II 
 
 

Wymagania   w   zakresie   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie 
 

nieruchomości 
 
 

§ 3. 
 
 
Właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do: 
 
1) utrzymania czystości i porządku oraz dbania o estetyczny wygląd 

nieruchomości, 
 
2) utrzymanie  we  właściwym  stanie  sanitarnym  i  porządkowym  znajdujących  

się  na  terenie  nieruchomości  pojemników  na  odpady  stałe,  ciekłe  i  kabin  
WC. 

 
 

§ 4. 
 
 
1. Właściciele  nieruchomości  zabudowanych,  przyłączonych  do  istniejącej  

kanalizacji  sanitarnej  zobowiązani  są  do  zawarcia  umowy  z  przedsiębiorcą  
posiadającym  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  
odbierania  odpadów  komunalnych. 

 
2. W  przypadku  gdy  budowa  sieci  kanalizacyjnej  jest  technicznie  lub  

ekonomicznie  nieuzasadniona,  nieruchomość  zabudowana,  winna  być  
wyposaŜona  w  zbiornik  bezodpływowy  lub  przydomową  oczyszczalnię  
ścieków  bytowych,  spełniające  wymagania  określone  w  przepisach  
odrębnych. 

 
3. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  udokumentować  spełnienie  

wymogów  określonych,  w  ust.  1  i  2  poprzez  okazanie  zawartej  umowy   
i  dowodów  płacenia  za  te  usługi. 

 
4. Dowody,  o  których  mowa  w  ust.  3  naleŜy  przechowywać  przez  okres  

dwóch  lat. 
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§ 5. 
 
 
Przedsiębiorcy,  zajmujący  się  odbiorem  stałych  odpadów  komunalnych,  powinni  
przekazywać  odpady  do  składowania  wyłącznie  do  miejsc,  o  których  mowa   
w  art.  9  ust.  2   ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  o  odpadach  ( Dz.  U.   
Nr  62,  poz.  628  -  ze  zmianami ). 
 
 

§ 6. 
 
 
Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania  odpadów  
komunalnych,  w  tym,  powstających  w  gospodarstwach  domowych  odpadów  
niebezpiecznych,  wielkogabarytowych  i  odpadów  remontowych.  Selektywne  
zbieranie  odpadów  komunalnych  winno  się  odbywać  według  następujących  
zasad: 
 
1) spośród  odpadów  komunalnych  naleŜy  segregować  odrębnie:  makulaturę,  

tworzywo  sztuczne,  szkło  oraz  odpady  biodegradowalne, 
 
2) do  segregacji  odpadów  komunalnych  powinny  być  stosowane: 

a) pojemniki  o  pojemności  1100  l, 
b) worki  o  pojemności  70  l, 

 
3) wprowadza  się  jednolitą  kolorystykę  pojemników  oraz  worków  foliowych,  

o  których  mowa  w  pkt.  2: 
a) makulatura  -  kolor  niebieski, 
b) tworzywo  sztuczne  -  kolor  Ŝółty, 
c) szkło  -  kolor  zielony, 
d) odpady  biodegradowalne  -  kolor  brązowy, 

 
3) wielkogabarytowe  odpady  komunalne  ( np.  meble,  artykuły  gospodarstwa  

domowego )  -  powinny  być  wywoŜone  przez  właścicieli  nieruchomości  
bezpośrednio  do  ZUO  lub  teŜ  wystawione  obok  pojemników  na  odpady  
w  terminach  ustalonych  z  podmiotem  zajmującym  się  usuwaniem  
odpadów  komunalnych, 

 
5) Odpady  niebezpieczne,  takie  jak: 

a) przeterminowane  leki  powinny  być  gromadzone  w  pojemnikach  do  
tego  przeznaczonych,  znajdujących  się  w  punktach  sprzedaŜy  leków, 
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b) zuŜyte  baterie  powinny  być  gromadzone  w  pojemnikach  do  tego  
przeznaczonych,  znajdujących  się  w  punktach  sprzedaŜy  detalicznej  
baterii,  szkołach  oraz  innych  punktach  dostępnych  dla  mieszkańców. 
Wykaz  tych  punktów  podany  będzie  do  publicznej  wiadomości  na  
urzędowych  tablicach  informacyjnych  na  terenie  gminy  oraz  na  
stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Gardeja, 

 
6) odpady  remontowe  -  powinny  być  gromadzone  do  odrębnych  pojemników  

przystosowanych  do  gromadzenia  tego  typu  odpadów  i  bezpośrednio  
wywoŜone  do  zakładów  utylizujących  odpady  remontowe. 

 
 

§ 7. 
 
 
Właściciele  nieruchomości,  prowadzący  stałą  lub  sezonową  działalność  
gastronomiczną  lub  handlową  branŜy  spoŜywczej,  zobowiązani  są  do  ustawiania  
na  zewnątrz  lokalu  lub  obiektu  wystarczającej  liczby  koszy  na  śmieci,  ich  
systematycznego  opróŜniania  oraz  sprzątania  najbliŜszego  otocznia  lokalu   
z  odpadów  powstałych  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  handlową  lub  
gastronomiczną. 
 
 

§ 8. 
 
 
1. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  uprzątania  błota,  śniegu,  

lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości  słuŜących  do  uŜytku  
publicznego  według  następujących  zasad: 
a) uprzątanie  chodników  z  zanieczyszczeń  w  okresie  od  marca  do  

października  winno  odbywać  się  poprzez  zamiatanie   
i  odchwaszczanie  chodników  a  powstałe  nieczystości  powinny  być  
uprzątnięte  do  krawędzi  jezdni, 

b) w miesiącach  od  listopada  do  marca,  jeŜeli  wystąpi  gołoledź,  naleŜy  
niezwłocznie  po  wystąpieniu  złych  warunków  atmosferycznych  
chodnik  posypać  piaskiem, 

c) w  przypadku  wystąpienia  opadów  śniegu,  bezpośrednio  po  ich  
zakończeniu,  naleŜy  chodnik  odśnieŜyć  i  posypać  piaskiem,  a  śnieg  
naleŜy  pryzmować  wzdłuŜ  krawędzi  chodnika, 

d) po  usunięciu  błota  z  chodników  naleŜy  je  zgarnąć  do  krawędzi  
jezdni. 
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2. Działania  wynikające  z  realizacji  postanowień  ust.  1  nie  mogą  

powodować  uszkodzeń  nawierzchni  chodnika. 
 
3. Usuwanie  nieczystości  z  trawników,  placów  zabaw  i  innych  terenów  

znajdujących  się  w  granicach  nieruchomości,  a  słuŜących  do  uŜytku  
publicznego  naleŜy  do  obowiązków  właściciela. 

 
4. Właściciel  nieruchomości  wyposaŜonych  w  piaskownice  znajdujące  się 

w  miejscach  słuŜących  do  publicznego  uŜytku,  są  zobowiązani  do  
wymiany  piasku  przynajmniej  dwa  razy  w  roku,  w  okresie  od  kwietnia  
do  sierpnia. 

 
 

§ 9. 
 
 
Organizatorzy  imprez  masowych  i  rekreacyjnych  na  wolnym  powietrzu  
zobowiązani  są  do: 
1) bieŜącego  utrzymywania  porządku  i  czystości, 
2) ustawienia  odpowiedniej  ilości  pojemników  na  odpady  oraz  kabin  WC, 
3) uprzątnięcia  po  zakończeniu  imprezy,  terenu,  wraz  z  terenami  

bezpośrednio  przyległymi,  tj.:  chodnikami,  parkanami  i  terenami  zieleni. 
 
 

§ 10. 
 
 
1. Mycie  i  naprawy  pojazdów  mechanicznych  winno  się  odbywać   

w  miejscach  do  tego  przeznaczonych,  tj.  w  myjniach  i  warsztatach  
samochodowych. 

 
2.  Dopuszcza  się  moŜliwość  mycia  pojazdów  mechanicznych,  poza  

myjniami,  czystą  wodą  bez  uŜycia  środków  chemicznych  na  terenach  
utwardzonych,  urządzonych  przez  właściciela  nieruchomości,  odpowiednio  
oznaczonych  i  wyposaŜonych  w  piaskownik.  Odpływ  zanieczyszczonej  
wody  powinien  być  ukierunkowany  w  stronę  piaskownika. 

 
3. Piasek  w  piaskowniku  naleŜy  wymienić  przynajmniej  raz  w  roku, 

a  zanieczyszczony  wywozić  bezpośrednio  do  ZUO. 
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4. Dopuszcza  się  moŜliwość  przeprowadzania  drobnych  napraw  pojazdów  

mechanicznych  poza  warsztatami  samochodowymi.  Naprawy  te  nie  mogą  
powodować  zanieczyszczenia  środowiska,  a  w  szczególności  
przedostawania  się  zanieczyszczeń  do  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej   
i  zbiorników  wodnych. 

 
 

§ 11. 
 
 
Zabrania  się  składowania  na  terenie  nieruchomości  odpadów  występujących 
w  postaci  ciekłej  o  właściwościach  wybuchowych,  Ŝrących,  utleniających,  
łatwopalnych  oraz  oleistych.  Odpady  naleŜy  przekazywać  do  wskazanych  przez  
ZUO  firm,  zajmujących  się  utylizacją  takich  odpadów. 
 
 

§ 12. 
 
 
1. W  stosunku  do  zuŜytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  naleŜy  

postępować  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku   
o  zuŜytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  ( Dz.  U.  Nr  180,  poz.  
1495 ). 

 
2. W  stosunku  do  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji  oraz  innych  nie  

zarejestrowanych  pojazdów  naleŜy  postępować  zgodnie  z  przepisami   
art.  50 a   ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  roku   Prawo  o  ruchu  
drogowym  ( Dz. U.  z  2005  r.  Nr  108,  poz.  908  -  ze  zmianami ). 
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Rozdział   III 
 
 

Rodzaje   i   minimalna   pojemność   urządzeń   przeznaczonych   do   zbierania 
 

odpadów   komunalnych   na   terenie   nieruchomości   oraz   na   drogach 
 

publicznych   -   rodzaje,   rozmieszczanie   i   utrzymanie 
 
 

§ 13. 
 
 
1. KaŜda  nieruchomość  winna  być  wyposaŜona  w  pojemnik  metalowy  lub  

plastikowy,  estetyczny,  szczelnie  zamykany. 
 
2. Pojemniki  na  odpady  komunalne  powinny  być  przystosowane  do  

opróŜniania  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych. 
 
3. Pojemnik  powinien  stać  w  miejscu  specjalnie  przygotowanym,  tj.:  

utwardzonym  i  utrzymanym  w  czystości,  w  miejscu  nie  stwarzającym  
uciąŜliwości  dla  mieszkańców,  w  miejscu  oddalonym  od  ciągów  
ulicznych. 

 
 

§ 14. 
 
 
Do  zbierania  odpadów  komunalnych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  
znormalizowane  pojemniki  i  kontenery  o  pojemności:  110 l,  120 l,  240 l,  800 l,  
1100 l,  1500 l  z  przeznaczeniem  dla  niŜej  wymienionych  nieruchomości: 
1) minimalną  liczbę  i  wielkość  niezbędnych  pojemników  określa  się   

w  oparciu  o  obowiązującą  w  Regulaminie  częstotliwość  wywozu  i  liczbę  
osób  przebywających  w  nieruchomości,  rozumiana  jako:  zamieszkałych,  
zatrudnionych  lub  obsługiwanych  ( w  obiekcie ): 

 a) dla  gospodarstw  domowych  wynosi  ona  1  pojemnik  o  pojemności  
110 l  lub  120 l  nieruchomość  w  zabudowie  mieszkalnej  
jednorodzinnej  lub  gospodarstwach  rolniczych, 

 b) dla  gospodarstw  domowych  w  budynkach  wielorodzinnych  
szeregowych  i  wielokondygnacyjnych  wynosi  ona  1  pojemnik   
o  pojemności  110 l /  rodzinę. 
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2) liczba  pojemników  ( kontenerów )  na  odpady  na  terenie  nieruchomości  

powinna  być  wystarczająca  do  umieszczenia  w  nich  wszystkich  
powstających  odpadów,  usuwanych  zgodnie  z  Regulaminem  oraz  dla  
zachowania  czystości  i  porządku  w  miejscu  gromadzenia  odpadów,  a  ich  
rodzaj  uzgodniony  z przedsiębiorcą. 

 
 

§ 15. 
 
 
Podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  oraz  inne  jednostki  
organizacyjne,  a  w  szczególności:  urzędy  administracji  publicznej,  zakłady  
opieki  zdrowotnej  i  opieki  społecznej,  szkoły,  przedszkola,  powinny  posiadać  
pojemniki  słuŜące  do  gromadzenia  stałych  odpadów  komunalnych  o  pojemności  
odpowiedniej  do  zakresu  i  rodzaju  prowadzonej  działalności. 
 
 
 

Rozdział   IV 
 
 

Częstotliwość   i   sposób   pozbywania   się   odpadów   komunalnych 
 

i   nieczystości   ciekłych   z   terenu   nieruchomości   oraz   terenów 
 

przeznaczonych   do   uŜytku   publicznego 
 
 

§ 16. 
 
 
Wywóz  nieczystości  ciekłych  powinien  następować  stosownie  do  ilości  zuŜytej  
wody,  tak  aby  nie  dopuścić  do  przepełniania  zbiorników  bezodpływowych. 
 
 

§ 17. 
 
 
Odpady  komunalne  segregowane  w  zabudowie  wielorodzinnej  będą  odbierane   
w  sposób  określony  w  harmonogramie  ustalonym  z  przedsiębiorcą  zajmującym  
się  usuwaniem  odpadów  komunalnych,  z  częstotliwością  zapobiegającą  
przepełnianiu  się  pojemników. 
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§ 18. 
 
 
1. Pojemniki  przeznaczone  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  nie  

segregowanych  winny  być  opróŜniane  nie  rzadziej  niŜ  dwa  razy   
w  miesiącu. 

 
2. Dopuszcza  się  moŜliwość  opróŜniania  pojemników  raz  w  miesiącu,   

w  przypadku  gdy  w  budynku  zameldowanych  jest  od  jednej  do  dwóch  
osób  i  częstotliwość  wywozu  nieczystości  zapewni  właściwy  stan  
sanitarny  i  porządek. 

 
 

§ 19. 
 
 
Odpady  wielkogabarytowe  powinny  być  wywoŜone  na  bieŜąco. 
 
 

§ 20. 
 
 
Odpady  komunalne  z  terenu  budowy  i  odpady  remontowe  powinny  być  
wywoŜone  w  taki  sposób,  aby  na  terenie  budowy  zapewnić  porządek. 
 
 

§ 21. 
 
 
1. Kosze  uliczne  znajdujące  się  w  miejscach  publicznych  w  okresie  od  maja  

do  września  powinny  być  opróŜniane  z  częstotliwością  zapobiegającą  
przepełnianiu  się  pojemników. 

 
2. Kosze  na  śmieci  ustawione  przed  lokalami,  w  których  prowadzona  jest  

stała  lub  sezonowa  działalność  gastronomiczna  bądź  handlowa  branŜy  
spoŜywczej  powinny  być  opróŜniane  z  częstotliwością  zapobiegającą  ich  
przepełnianiu. 
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Rozdział   V 
 
 

Maksymalny   poziom   odpadów   komunalnych   ulegających   biodegradacji 
 

dopuszczonych   do   składania   na   składowiskach   odpadów 
 
 

§ 22. 
 
 
Wprowadza  się  maksymalny  poziom  odpadów  komunalnych  ulegających  
biodegradacji  dopuszczony  w  kolejnych  latach  do  składowania  na  składowisku  
odpadów: 

1) 2006  rok  -  97  % 
2) 2007  rok  -  93  % 
3) 2008  rok  -  87  % 
4) 2009  rok  -  80  % 
5) 2010  rok  -  75  %. 

 
 
 
 

Rozdział   VI 
 
 

Inne   wymagania   wynikające   z   gminnego   planu   gospodarki   odpadami 
 
 

§ 23. 
 
 
Postępowanie  z  odpadami  niebezpiecznymi,  wytwarzanymi  w  związku 
z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  winno  odbywać  się  zgodnie   
z  decyzjami  wydanymi  przez  właściwe  organy. 
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Rozdział   VI 
 
 

Obowiązki   osób   utrzymujących   zwierzęta   domowe 
 
 

§ 24. 
 
 
1. Utrzymujący  zwierzęta  domowe  są  zobowiązani  do  zachowania  środków  

ostroŜności  zapewniających  ochronę  zdrowia  i  Ŝycia  ludzi  oraz  zwierząt,   
a  takŜe  dołoŜenia  starań  aby  te  były  jak  najmniej  uciąŜliwe  dla  
otoczenia. 

 
2. Utrzymujący  psy  i  inne  zwierzęta  domowe  są  zobowiązani  do  

sprawowania  właściwej  opieki  nad  tymi  zwierzętami,  a  w  szczególności  
nie  pozostawiania  ich  bez  nadzoru,  jeŜeli  zwierzę  nie  jest  naleŜycie  
uwiązane  lub  nie  znajduje  się  w  pomieszczeniu  zamkniętym,  bądź  na  
terenie  ogrodzonym  w  sposób  uniemoŜliwiający  samodzielne  wydostanie  
się  z  niego. 

 
3. Utrzymujący  gady,  płazy,  ptaki  i  owady  w  lokalach  mieszkalnych  lub   

uŜytkowych  są  zobowiązani  zabezpieczyć  je  przed  wydostaniem  się   
z pomieszczenia. 

 
4. Zwierzęta  egzotyczne  mogą  być  wyprowadzane  poza  lokal  jedynie  na  

uwięzi  ( lub  w  klatce ). 
 
5. Na  tereny  uŜyteczności  publicznej  psy  muszą  być  wyprowadzane  tylko  na  

smyczy,  a  agresywne  nadto  w  kagańcach. 
 
6. Zwolnienie  psa  ze  smyczy  dozwolone  jest  tylko  w  miejscach  mało  

uczęszczanych  i  pod  warunkiem,  Ŝe  pies  ma  kaganiec,  a  właściciel   
( opiekun )  ma  moŜliwość  sprawowania  bezpośredniej  kontroli  nad  jego  
zachowaniem. 

 
7. Zakazuje  się  wprowadzania  psów  i  innych  zwierząt  domowych: 

a) do  placówek  handlowych,  gastronomicznych  i  innych  obiektów  
wspólnego  lub  publicznego  uŜytku,  jeŜeli  wynika  to  z  wyraźnego  
oznakowania, 

b) na  tereny  placów  gier  i  zabaw  dla  dzieci. 
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8. Przepisu  ust.  7  nie  stosuje  się  do  psów  -  przewodników  osób  

niewidomych. 
 
9. Osoby  utrzymujące  psy  i  inne  zwierzęta  domowe  mają  obowiązek  nie  

dopuszczać  do  zakłócania  spokoju  innym  uŜytkownikom  nieruchomości  
sąsiednich. 

 
10. Do  obowiązków  właścicieli  psów  naleŜy  bez  wezwania: 

a) zarejestrowanie  psa  i  opłacenie  podatku  od  posiadanych  psów,  co  
roku, 

b) zaopatrzenie  psa  w  znaczek  rejestracyjny  lub  inny  identyfikator  
pozwalający  na  ustalenie  osoby  utrzymującej  zwierzę, 

c) poddanie  obowiązkowemu  szczepieniu  ( po  ukończeniu  dwóch  
miesięcy  Ŝycia ),  co  roku, 

d) bezzwłoczne  zgłoszenie  do  lekarza  weterynarii  przypadków  
pogryzienia  człowieka  przez  psa  i  zastosowanie  się  do  zaleceń  
słuŜb  weterynaryjnych. 

 
11. Utrzymujący  psy,  koty  i  inne  zwierzęta  domowe  zobowiązani  są  do  

posiadania  dowodu  szczepień  ochronnych  wymaganych  bądź  zarządzanych  
przez  odpowiednie  słuŜby  weterynaryjne. 

 
12. PrzewoŜenie  zwierząt  środkami  komunikacji  publicznej  jest  moŜliwe  tylko  

na  zasadach  ustalonych  przez  przewoźnika. 
 
13. Zwierzęta  pozostawione  bez  opieki  będą  przewoŜone  do  schronisk  dla  

bezdomnych  zwierząt,  a  egzotyczne  oddawane  do  ogrodów  zoologicznych  
lub  schronisk. 

 
14. Zwierzęta  padłe  powinny  zostać  zgłoszone  przez  właściciela  do  zakładu  

utylizacji. 
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Rozdział   VIII 
 
 
Wymagania   odnośnie   utrzymywania   zwierząt   gospodarskich   na   terenach 

 
wyłączonych   z   produkcji   rolniczej,   w   tym   takŜe   zakazu   ich 

 
utrzymywania   na   określonych   obszarach   lub   w   poszczególnych 

 
nieruchomościach 

 
 

§ 25. 
 
 
1. Zabrania  się  utrzymywania  i  hodowli  zwierząt  gospodarskich: 

a) wewnątrz  mieszkań, 
b) w  pomieszczeniach  nie  zaprojektowanych  i  nie  przeznaczonych  do  

tego  celu,  jak:  strychy,  piwnice  domów  mieszkalnych,  garaŜe  
wbudowane  w  domy  mieszkalne,  balkony,  werandy  itp., 

c) na  parcelach  obiektów  uznanych  przez  właściwe  organy  za  obiekty  
o  charakterze  zabytkowym  lub  reprezentacyjnym, 

d) na  terenach  ujęć  wodnych  oraz  w  strefach  ochronnych  wokół  tych  
ujęć,  określonych  odrębnymi  przepisami  prawa  wodnego, 

e) na  terenach  rekreacyjnych. 
 
2. Na  obszarze  Gminy  Gardeja,  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  

rolniczej,  mogą  być  chowane  zwierzęta  gospodarskie  pod  warunkiem  
przestrzegania  zasad  określonych  w  niniejszym  regulaminie  oraz  pod  
warunkiem,  Ŝe  działalność  ta  nie  będzie  powodowała  uciąŜliwości  dla  
właścicieli  sąsiednich  nieruchomości  i  będzie  prowadzona  zgodnie   
z  wymogami  zawartymi  w  przepisach  prawa  budowlanego,  ochrony  
środowiska,  ochrony  zwierząt  oraz  z  zachowaniem  warunków  higieniczno  
sanitarnych. 

 
3. Utrzymywanie  i  hodowla  zwierząt  powinna  być  usytuowana  i  prowadzona  

w  taki  sposób,  aby  nie  pogarszała  warunków  zdrowotnych,  sanitarnych   
i  porządkowych  otoczenia,  nie  powodowała  uciąŜliwych  zanieczyszczeń  
powietrza  ( odorów ),  gleby  i  wody  oraz  innych  uciąŜliwości  dla  ludzi  
przebywających  w  obiektach  przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  lub   
w  ich  bezpośredniej  bliskości. 

 



- 15 - 
 
 
4. Właściciele  lub  opiekunowie  zwierząt  są  obowiązani  do  usuwania  

pozostawionych  przez  nie  odchodów,  karmy,  ściółki  oraz  innych  
nieczystości  pochodzących  z  utrzymania  i  hodowli  zwierząt.  Obowiązek  ten  
dotyczy  równieŜ  wszystkich  miejsc  uŜyteczności  publicznej  ( ulice,  chodniki,  
trawniki  itp. )  zanieczyszczonych  podczas  przepędzania  zwierząt  
gospodarskich. 

 
5. Wprowadza  się  obowiązek  zgłaszania  padłych  zwierząt  gospodarskich  do  

zakładów  utylizacyjnych. 
 
 
 
 

Rozdział   IX 
 
 

Wyznaczenie   obszarów   podlegających   obowiązkowej   deratyzacji 
 

i   terminy   jej   przeprowadzania 
 
 

§ 26. 
 
 
1. W  celu  zapobiegania  powstawaniu  chorób  zakaźnych  przenoszonych  na  

ludzi  i  zwierzęta  przez  szczury  i  myszy  w  przypadku  ich  występowania  
na  posesjach  zobowiązuje  się  właścicieli  nieruchomości  do  
przeprowadzania  deratyzacji  na  terenie  posesji. 
 

2. Właściciele  nieruchomości  przeprowadzają  deratyzację  miejsc  oraz  
pomieszczeń  nieruchomości,  w  szczególności  takich,  jak:  węzły  
ciepłownicze  i  przyłącza,  korytarze,  pomieszczenia  piwniczne,  zsypy   
i  komory  zsypowe,  wiaty  śmietnikowe,  pomieszczenia  produkcyjne   
i  magazyny. 

 
3. Do  zwalczania  szczurów  i  myszy  naleŜy  uŜywać  preparatów  ( trutek )  

ogólnodostępnych,  zatwierdzonych  przez  Ministerstwo  Zdrowia,   
o  wysokiej  skuteczności  i  relatywnie  małej  toksyczności  dla  środowiska  
naturalnego. 
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4. Trutkę  naleŜy  wykładać  dwukrotnie  w  ciągu  roku:  w  pierwszym  terminie  

w  miesiącach  marzec  -  kwiecień,  w  drugim  terminie  w  miesiącach  
listopad  -  grudzień,  w  ilości  i  według  instrukcji  stosowania  danego  
preparatu. 

 
5. Szczegółowe  terminy  przeprowadzania  obowiązkowej  akcji  deratyzacji  

obejmującej  zasięgiem  określone  tereny  Gminy  określa  Wójt   
w  uzgodnieniu  z  Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym   
w  Kwidzynie  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  
przyjęty. 
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