
 

 

UCHWAŁA NR XXV/151/20 

RADA MIEJSKA W PRUSICACH 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Prusicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII/136/15 Rady Miasta i Gminy 

Prusice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Prusice zmienioną uchwałą nr XXVII/171/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIII/136/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice. 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach: 

Zbigniew Ziomek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2020 r.

Poz. 4743



Załącznik do uchwały nr XXV/151/20 

Rada Miejska w Prusicach 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów  

i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków 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. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

6. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

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

7. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

8. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Wszemirów 109, 55-110 

Prusice; 

2) podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego 
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przez gminę Prusice, świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Prusice. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Na terenie Gminy Prusice selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych podlegają następujące 

rodzaje odpadów: 

a) papier; 

b) szkło; 

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) bioodpady: odpady zielone oraz odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych 

e) przeterminowane leki i chemikalia; 

f) zużyte baterie i akumulatory; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

i) zużyte opony; 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

k) odpady niekwalifikujące 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; 

l) odpadów tekstyliów i odzieży; 

m) odpady niebezpieczne. 

2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, oraz w części zamieszkałych selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła 

i bioodpadów powinno prowadzić się systemem: 

a) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 

pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla jednej nieruchomości; 

b) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu 

pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki na nieruchomościach wielorodzinnych. 

3. Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (w tym popiołów) - frakcji 

występującej przy prawidłowej segregacji odpadów komunalnych tzn. odpadów resztkowych, pozostałości  

po segregacji odbywa się w systemie indywidualnym i zbiorowym w pojemnikach do tego przystosowanych. 

4. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych selektywnemu zbieraniu odpadów 

podlegają: 

a)  papier; 

b) szkło; 

c)  metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) przeterminowane leki i chemikalia; 

f)  zużyte baterie i akumulatory; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

i) zużyte opony; 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
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k) odpady niekwalifikujące 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; 

l) odpadów tekstyliów i odzieży; 

m) odpady niebezpieczne. 

5. Zabrania się: 

1) wrzucania do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu, substancji toksycznych, odpadów 

przemysłowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, śniegu, lodu, gruzu, resztek farb, 

rozpuszczalników i lakierów; 

2) umieszczanie w ogólnodostępnych pojemnikach odpadów pochodzących z działalności gospodarczej; 

3) umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych  

i mieszkaniowych w koszach ulicznych; 

4) spalania odpadów komunalnych; 

5) wywożenia oraz wysypywania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. 

§ 4. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń  w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz nie utrudniające spływu 

wody do kanalizacji deszczowej. 

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi na wydzielonej, 

utwardzonej części nieruchomości pod warunkiem, że mycie pojazdów nie powoduje zanieczyszczenia 

środowiska i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem, że powstające ścieki 

gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie do kanalizacji miejskiej, przydomowej oczyszczalni 

ścieków lub zbiorników bezodpływowych. 

3. Zabrania się odprowadzania ścieków, o których mowa w ust. 2 bezpośrednia do zbiorników wodnych  

lub do gruntu. 

4. Zabrania się mycia poza myjniami samochodowymi, elementów pojazdów samochodowych 

zanieczyszczonych olejami bądź innymi substancjami niebezpiecznymi. 

§ 6. 1. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw i remontów samochodów w garażu lub w miejscu 

zabezpieczonym przed ewentualnym przenikaniem do gruntu zanieczyszczeń powstających w wyniku tych prac. 

2. Odpady powstające w trakcie naprawy należy zbierać do odpowiednich pojemników i przekazywać  

do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Natężenie hałasu związane z naprawą pojazdów nie będzie stwarzać uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiadujących. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności 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 ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość odbioru 

i ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz pozbywania się odpadów w sposób zgodny z zapisami 

niniejszego Regulaminu.  

2. Pojemniki wymienione w ust. 1 muszą być oznakowane tak aby zapewniały identyfikację właściciela 

pojemnika. 
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3. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomościach zamieszkałych dostarcza 

podmiot uprawniony, świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane 

odpady komunalne poprzez zakup lub dzierżawę na podstawie odrębnej umowy. 

§ 8. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l; 

2) kontenery: 0,6-1m ³, 1,5 m³, 3 m³, 5 m³, 7m³, 10 m³; 

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l 

4) kosze uliczne o pojemności: od 15 l do 70 l. 

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski z napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 

z papieru i tektury; 

2) żółty z napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony z napisem „SZKŁO”– z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła; 

4) brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 

§ 9. Minimalną objętość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 14 

niniejszego Regulaminu. 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

o minimalnej pojemności 110 l, jeżeli z takiego pojemnika korzystają nie więcej niż 4 osoby.  

2. W przypadku okresowego zwiększenia ilości powstających na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych należy stosować worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 11. 1. Łączna,  minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 16 ust. 2 powinna 

wynosić:  

1) dla budynków mieszkalnych – 30 litrów na mieszkańca; 

2) dla szkół wszelkiego typu – 5 litry na każdego ucznia i pracownika szkoły; 

3) dla żłobków i przedszkoli – 5 litry na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 20 litrów na każdego pracownika; 

5) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 110 litrów na 10 zatrudnionych; 

7) dla obiektów rekreacyjno-sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 20 litrów na każdego 

pracownika; 

8) dla cmentarzy – co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku; 

9) dla targowisk -10 l na jeden pkt handlowy; 

10) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów – w zależności od potrzeb. 

§ 12. 1. Kosze uliczne należy ustawić w miejscach o znacznym natężeniu ruchu pieszych, przy przystankach 

komunikacyjnych oraz na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego.  
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2. Kosze uliczne winny być wykonane z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej  

ich wywrócenie, których minimalna pojemność wynosi 30 l. 

Rozdział 4. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników oznacza taki ich stan, który umożliwia 

niezakłócone ich wykorzystywanie do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie, a także spełnienie wymagań 

określonych przez przepisy odrębne. 

3. Pojemniki na odpady komunalne należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości. 

Pojemniki powinny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego,  

nie stanowiąc utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców oraz użytkowników dróg, w sposób zgodny  

z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. W przypadku gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca przeznaczonego na pojemniki służące  

do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ze względu na brak możliwości spełnienia 

wymagań określonych w ust. 3 właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

użytkowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscu wyznaczonym  

na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie odpowiedniej 

umowy. 

5. Dopuszcza się możliwość wystawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych poza granice 

nieruchomości w dniu wywozu, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, z obowiązkiem 

niezwłocznego ich usunięcia po opróżnieniu. 

6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady 

w przydomowych kompostownikach. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika 

oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne właściciel jest zwolniony z obowiązku 

posiadania pojemnika/worka do zbierania bioodpadów. 

7. Lokalizacja kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości powinna spełniać wymogi 

określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości.  

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) z zabudowy jednorodzinnej: 

- zmieszane odpady komunalne 1 raz na dwa tygodnie 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie, 

a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz w miesiącu; 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu; 

- papier 1 raz w miesiącu; 

- szkło 1 raz na dwa miesiące. 

2) z zabudowy wielorodzinnej : 

- zmieszane odpady komunalne 1 raz na tydzień 
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- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz  

na tydzień, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz na dwa tygodnie; 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu; 

- papier 1 raz w miesiącu; 

- szkło 1 raz na dwa miesiące. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 14 ust. 2 odbywać się będzie zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Gminę Prusice z podmiotem uprawnionym, podanym do wiadomości 

właścicielom nieruchomości od których odpady mają zostać odebrane. 

4. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) należy umieszczać w pojemnikach  

do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

b) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy umieszczać 

w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów, spełniających 

wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

c) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, 

zlokalizowanych w wyznaczonych punktach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Informacje dotyczące punktów przyjmujących przeterminowane leki dostępne będą na stronie 

internetowej Gminy Prusice: www.prusice.pl  

d) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

e) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory,  

na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

f) tekstylia i odzież pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a także przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi 

uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne (w formie „wystawki”) na podstawie umowy zawartej 

z gminą; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu 

odpady komunalne (w formie „wystawki”) na podstawie umowy zawartej z gminą; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m³ z gospodarstwa domowego w ciągu roku należy 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

j) zużyte opony w ilości 8 sztuk na rok z gospodarstwa domowego  należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

k) odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

l) bioodpady należy umieszczać w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania odpadów ulegających 

biodegradacji, spełniających wymagania Regulaminu, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,  

na podstawie umowy zawartej z gminą; 
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ł) odpady niekwalifikujące 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 należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 15. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków z częstotliwością gwarantującą, że nie wystąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego 

przepełnienia.  

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia szczelności zbiorników bezodpływowych. 

3. Zbiorniki bezodpływowe mogą być opróżniane tylko przez  podmioty do tego uprawnione. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji oraz odpadów zielonych zaleca się wykorzystanie tej metody unieszkodliwiania odpadów. 

2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zaleca się minimalizowanie używania 

opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy 

użytkowanych przedmiotów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w odpowiednich 

przepisach. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

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

§ 17. 1. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) zabezpieczenie nieruchomości, na której swobodnie przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający 

samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku utrzymywania psa także umieszczenie 

przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa; 

2) zapewnienie zwierzętom odpowiedniego pokarmu i wody oraz pomieszczenia chroniącego go przez zimnem, 

upałem i opadami atmosferycznymi; 

3) zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością  

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane  

są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności do nie pozostawiania ich bez dozoru. 

3. W miejscach użyteczności publicznej psy należy prowadzić na smyczy, a w przypadku psa rasy uznawanej 

za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu – z nałożonym kagańcem. 

4. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 

nieruchomości niepublicznych, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 

wydostanie się zwierzęcia. 

5. Właściciele zwierząt domowych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności  

na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez te zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników. 

6. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane  

są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Prusice. 
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Rozdział 8. 

 Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 19. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w szczególności zajętych przez budownictwo wielorodzinne  

i skoncentrowane budownictwo jednorodzinne. 

2. Na nieruchomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie 

w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt takich jak drób, króliki. 

Właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do: 

a) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie  

tej nieruchomości; 

b) składowania i magazynowania powstających w związku z utrzymywaniem tych zwierząt odpadów 

i nieczystości ciekłych, w taki sposób, by nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia oraz nie powodowały 

zanieczyszczenia terenu wód gruntowych i powierzchniowych; 

c) utrzymywania zwierząt gospodarskich w taki sposób, by nie  stwarzały uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich. 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych  

pod warunkiem: 

a) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych; 

b) ustawienia uli w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób aby nie stanowiły 

uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 9. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku 

jesienią. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko 

w miarę potrzeby.  

2. Sposób przeprowadzenia akcji deratyzacji winien być zgodny z instrukcją znajdującą się na opakowaniu 

środków do deratyzacji. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 
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