
UCHWAŁA NR XXIII/294/2020
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada 
Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Świdnik”stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2016 r. poz. 3217, z 2017 r. poz. 3240, z 2019 r. poz. 41).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik

Włodzimierz Radek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 marca 2020 r.

Poz. 1663



 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 1  

Rady Miasta Świdnik Nr XXIII/294/2020 

z dnia 27 lutego 2020 r  

 

 „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Świdnik zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

1) papier, tektura, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania typu PET, 

5) szkło, 

6) opakowania wielomateriałowe, 

7) bioodpady,  

8) przeterminowane leki, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki, 

10) odpady niebezpieczne, 

11) chemikalia, 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży,  

17) zużyte opony. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, 

w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

3. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1-7 należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, 

w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

4. Przeterminowane leki, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę Miejską Świdnik. 
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5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 

w miejscach wskazanych przez Gminę Miejską Świdnik. 

6. Odpady niebezpieczne należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę Miejską Świdnik lub dostarczyć 

do PSZOK. 

7. Chemikalia (przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, impregnaty, kleje, 

a także środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, itp.) należy przekazać do PSZOK. 

8. Bioodpady, których właściciel nieruchomości nie ma możliwości zagospodarować 

samodzielnie w miejscu wytworzenia, mogą być przekazywane do PSZOK. 

9. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki, zorganizowanych 

w placówkach handlowych, placówkach oświatowych, Urzędzie Miasta lub dostarczyć do 

PSZOK. 

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego 

sprzętu, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podmiotu 

odbierającego odpady komunalne. 

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób 

zapewniający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W przypadku 

zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie 

nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny 

być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 

terminem ich odbioru. 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zbiera się 

w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, ustawionych 

w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym 

dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne lub dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

13. Odpady tekstyliów i odzieży można gromadzić w specjalnych kontenerach na terenie 

gminy. 

14. Zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

15. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie których powstają 

odpady w postaci części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów 

mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby. 

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 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 oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem 

możliwości odpływu wody do kanalizacji. 
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§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu 

łącznie następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodowego. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może się odbywać 

pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstałych odpadów 

w pojemnikach do tego przeznaczonych.  

 

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna 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 utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik służą 

następujące pojemniki: 

1) kosze śmietnikowe o pojemności od 35 do 70 litrów, 

2) worki o pojemności, co najmniej 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE 

lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej 

rozerwanie się worka, 

3) pojemniki o pojemności 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

4) pojemniki o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

5) worki typu „Big bag” z czterema uchwytami i podwójnym dnem – o pojemności 1000 

litrów 

6) pojemniki o pojemności 1100 litrów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 

kółkami, 

7) kontenery o pojemności: 5 500 litrów, 7 000 litrów, 10 000 litrów, 11 000 litrów, 15 

000 litrów, 20 000 litrów, 22 000 litrów, wykonane z metalu, kryte lub odkryte, 

8) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, papieru i tektury – o pojemności do 2 500 l. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się 

oznakowanie pojemników, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz 

następującą kolorystykę: 

1) kolor niebieski oraz oznaczenie napisem „Papier”, 

2) kolor żółty oraz oznaczenie napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

3) kolor żółty oraz oznaczenie napisem „Opakowania typu PET”, 

4) kolor zielony oraz oznaczenie napisem „Szkło”, 

5) kolor brązowy oraz oznaczenie napisem „Bioodpady”, 

6) kolor czarny – przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji: 
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PAPIER 
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także 

falistą) 
• katalogi, ulotki, prospekty 
• gazety i czasopisma 
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 
• zeszyty i książki 
• papier pakowy 
• torby i worki papierowe 

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych 

• papieru lakierowanego i powleczonego folią 

• papieru zatłuszczonego lub mocno 

zabrudzonego 

• kartonów po mleku i napojach 

• papierowych worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych 

• tapet 
• pieluch jednorazowych i innych materiałów 

higienicznych 

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań  

z papieru i naczyń jednorazowych 
• ubrań 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 

• nakrętki 
• plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych 
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach) 
• opakowania po środkach czystości  

(np. proszkach do prania), kosmetykach  

(np. szamponach, paście do zębów) itp. 
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 

folie 
• aluminiowe puszki po napojach i sokach 
• puszki po konserwach 
• folię aluminiową 
• metale kolorowe 
• kapsle, zakrętki od słoików 

• butelek i pojemników z zawartością 
• plastikowych zabawek 
• opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych 
• opakowań po olejach silnikowych 
• części samochodowych 
• zużytych baterii i akumulatorów 
• puszek i pojemników po farbach i lakierach 
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

OPAKOWANIA TYPU PET 

Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 

• zgniecione plastikowe butelki po napojach  

i wodach mineralnych typu PET 

• innych wyrobów z tworzyw sztucznych 

SZKŁO 
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 

butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych) 
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 

nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców) 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów 
• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego 
• zniczy z zawartością wosku 
• żarówek i świetlówek 
• reflektorów 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach 
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silnikowych 

• luster 
• szyb okiennych i zbrojonych 
• monitorów i lamp telewizyjnych 
•  termometrów i strzykawek 

BIOODPADY 
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki 

itp.) 
• gałęzie drzew i krzewów 
• skoszoną trawę, liście, kwiaty 
• trociny i korę drzew 
• niezaimpregnowane drewno 
• resztki jedzenia (bez mięsa) 

• kości zwierząt 
• oleju jadalnego 
• odchodów zwierząt 
• popiołu z węgla kamiennego 
• leków 
• drewna impregnowanego 
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF 
• ziemi i kamieni 
• innych odpadów komunalnych (w tym 

niebezpiecznych) 
ODPADY ZMIESZANE 

Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać 
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można wrzucić do 

pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym  

§ 6. 1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, powinna wynosić co najmniej: 

1) jeden pojemnik 120 litrów dla nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

w zabudowie jednorodzinnej, 

2) jeden pojemnik 1100 litrów dla nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

w zabudowie wielorodzinnej, 

3) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, dla budynków użyteczności publicznej 

i placówek oświatowych, 

4) jeden pojemnik 120 litrowy dla lokali handlowych i gastronomicznych, 

5) jeden pojemnik 120 litrowy dla zakładów rzemieślniczych, usługowych 

i produkcyjnych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, 

6) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów dla szpitali, domów opieki, hoteli, 

pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, 

7) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady zmieszane oraz jeden pojemnik, 

o pojemności 1100 litrów na bioodpady dla kompleksu ogródków działkowych, 

8) dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów, dla cmentarzy. 

§ 7. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi 

odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego 

odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej 

możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 

chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

§ 8. 1. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym poprzez: 
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1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie 

odpadów do nich przeznaczonych, 

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed 

dostępem wód opadowych, 

3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu 

niedopuszczania do przepełnienia i przeciążania pojemników, 

4) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym 

porządkowym, tak aby nie doszło do zanieczyszczenia lub skażenia gleby. 

 

Rozdział IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zgodnie z poniższą tabelą: 

 Rodzaje nieruchomości 

Rodzaje odpadów 

nieruchomości 

mieszkalne w 

zabudowie 

jednorodzinnej 

nieruchomości 

mieszkalne  

w zabudowie 

wielorodzinnej 

nieruchomości 

niezamieszkane 
przez mieszkańców, na 

których powstają odpady 

komunalne 
komunalne odpady 

zmieszane 
1 raz na dwa tygodnie 

3 razy  

w tygodniu 
1 raz na dwa tygodnie 

papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania typu 

PET, opakowania 

wielomateriałowe, 

szkło, metal 

1 raz w miesiącu 
1 raz  

w tygodniu 

1 raz w miesiącu,  

z uwzględnieniem potrzeb  

i warunków sanitarno – 

porządkowych dla danego 

typu nieruchomości 

bioodpady 

  1 raz na dwa tygodnie 

lub według 

zapotrzebowania 

poprzez samodzielne 

dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

lub punktu zbiorczego  

1 raz w tygodniu lub 

według zapotrzebowania 

poprzez samodzielne 

dostarczenie  

do punktu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych lub punktu 

zbiorczego 

2 razy w roku 

przeterminowane leki 
1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

odpady 

niekwalifikujące się 

 

1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego 
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do odpadów 

medycznych 

powstałe w 

gospodarstwie 

domowym  

w wyniku 

przyjmowania 

produktów 

leczniczych w formie 

iniekcji i 

prowadzenia 

monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w 

szczególności igły i 

strzykawki 

zbierania odpadów komunalnych 

odpady 

niebezpieczne 
1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

chemikalia 1 raz w na pół roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

zużyte baterie  

i akumulatory, 

1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

zużyty sprzęt 

elektryczny  

i elektroniczny 

  1 raz na pół roku na zgłoszenie lub według 

zapotrzebowania poprzez samodzielne 

dostarczenie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

1 raz w roku poprzez 

samodzielne dostarczenie do 

punktów selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
  1 raz w miesiącu na zgłoszenie  1 raz w roku  

odpady budowlane 

 i rozbiórkowe 

 1 raz w roku na zgłoszenie lub według 

zapotrzebowania poprzez samodzielne 

dostarczenie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

1 raz w roku  

odpady tekstyliów  

i odzieży 

1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do specjalnych kontenerów na 

terenie gminy 

zużyte opony 
1 raz na 4 lata lub według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

2. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, w tym dróg publicznych, co najmniej 3 razy w 

tygodniu.  

§ 10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe zobowiązani są do ich opróżniania co najmniej raz na trzy miesiące. 
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Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 11. 1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych unieszkodliwianych przez ich składowanie, 

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu, 

3. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

4. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

5. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 

i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania, 

6. Intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących zapobieganie powstawania 

odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, 

7. Wspieranie działań na rzecz zapobiegania powstawania odpadów komunalnych, 

w szczególności poprzez tworzenie punktów ponownego użycia lub giełd umożliwiających 

wymianę rzeczy używanych. 

 

Rozdział VI 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, niepozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia 

ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie 

ulegających szybkiemu rozkładowi torbach lub woreczkach, mogą być wrzucane do 

koszy śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane. Postanowienie to nie 

dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

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

zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia psa w obrożę wraz z identyfikatorem, a w przypadku ras uznawanych za 

agresywne w kaganiec, 

2) na terenach ogólnie dostępnych prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za 

agresywną na smyczy i w kagańcu, 

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa. 

5. Zabrania się: 

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzęta znajdują się w pomieszczeniu 

zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym opuszczenie go 

prze zwierzę. 
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§ 13. Zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych ogólnie 

dostępnych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 

zachowaniem, lecz nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne. 

 

Rozdział VII 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

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

lub w poszczególnych nieruchomościach; 

§ 14. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik jest 

zabronione, z wyłączeniem zabudowy zagrodowej. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy zagrodowej zobowiązani 

są przestrzegać przepisy niniejszego Regulaminu, a ponadto do: 

1) bieżącego usuwania odchodów zwierząt na tereny do tego przeznaczone zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

2) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych 

nieruchomości. 

3. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości 

co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 

pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności 

publicznej, placach i drogach publicznych muszą być usuwane przez właściciela 

zwierzęcia. 

Rozdział VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzania okresowej deratyzacji: 

1) na obszarach zabudowanych: w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych oraz 

w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni (węzły ciepłownicze 

i przyłącza, wiaty śmietnikowe, korytarze, pomieszczenia magazynowe itp.), 

2) na terenach zabudowy zagrodowej: w pomieszczeniach, w których prowadzona jest 

hodowla zwierząt. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: 

I termin marzec –kwiecień, II termin wrzesień – październik. 
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