UCHWAŁA NR XXII/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piszu - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska", stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie od 01 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Załącznik do uchwały Nr XXII/146/2020
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska, a w szczególności
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, w tym
zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, a także
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i wymagań
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
Rozdział 2.
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§ 2. 1. Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) papier - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne - frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) popiół/żużel,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia, 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 igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i inne zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne),
11) odzież i tekstylia.
2. Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane i odbierane selektywnie zbierane odpady komunalne
o których mowa w § 2 pkt. 1 - 4 i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości
z prowadzonej selektywnej zbiórki.
3. Odrębnie należy gromadzić popiół/żużel.
4. Szczegółowy sposób gromadzenia i odbioru odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 6-8 określono w §
19 Regulaminu.
5. Szczegółowy sposób gromadzenia i odbioru odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 9-11 określono
w § 18 ust. 1 Regulaminu.
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§ 3. 1. Wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi uważa się za
spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku
położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.
2. Do przydomowych kompostowników nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady stanowiące
odpady komunalne, w tym również odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, zwolniony jest
z obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki na te odpady.
4. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie odbiera się bezpośrednio z terenu
nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu.
§ 4. 1. Wymóg selektywnego zbierania odpadów w miejscu ich wytwarzania, przy uwzględnieniu § 3, uważa
się za spełniony, jeżeli:
1) odpady gromadzone są w rozdzieleniu na frakcje o których mowa w § 2 pkt. 1 - 4,
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki,
nie zawierają odpadów gromadzonych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt. 1- 4,
3) pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji
odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji papier nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej,
2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji szkło nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji metali i tworzyw sztucznych
nie wolno wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.
2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się
możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.
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§ 6. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenach nieruchomości
nie służących do użytku publicznego, a powstające ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych lub
kanalizacji.
§ 7. Dopuszcza się dokonywanie, poza warsztatami naprawczymi, drobnych napraw pojazdów samochodowych
np.: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność worków, pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 8. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie
nieruchomości w worki, pojemniki lub kontenery o pojemności uwzgledniającej ilość wytwarzanych odpadów,
częstotliwość i sposób pozbywania się ich z nieruchomości tak by uniknąć przepełnienia z uwzględnieniem, że
urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów na terenie Gminy to:
1) worki na odpady komunalne o pojemności: 30 l, 60 l, 80 l, 90 l, 120 l,
2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 110 l, 1201, 240 l, 3601, 1100 l,
3) kontenery na odpady komunalne o pojemności 7 m3 (KP 7),
4) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
5) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 75 l.
§ 9. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane pojemniki
dostosowane do pojazdów służących do ich opróżniania. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
i workach o pojemności nie mniejszej niż wynikająca z niżej podanych norm dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku - 30 l na każdego mieszkańca na tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności
120 l,
2) w zabudowie wielolokalowej - 30 l na każdego mieszkańca na tydzień.
§ 10. 1. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych i nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stosuje się zbieranie frakcji odpadów
w miejscu wytworzenia w workach, bądź w pojemnikach o odpowiednim kolorze, w sposób jednoznacznie
wskazujący przeznaczenie worka lub pojemnika na odpady komunalne określonego rodzaju.
2. W zabudowie wielorodzinnej gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny odbywa się
systemem pojemnikowo-kontenerowym. Pojemniki lub kontenery muszą być oznaczone odpowiednim kolorem,
który jednoznacznie wskazuje ich przeznaczenie na odpady komunalnego określonego rodzaju.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki przy zbieraniu odpadów
w miejscu ich wytworzenia o następujących ujednoliconych kolorach:
1) papier - worek, pojemnik lub kontener koloru niebieskiego oznaczony napisem ,,Papier”,
2) szkło - worek, pojemnik lub kontener koloru zielonego oznaczony napisem ,,Szkło”,
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania materiałowe - worek, pojemnik lub kontener koloru żółtego oznaczony
napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - worek, pojemnik, kontener
oznaczony kolorem brązowym z napisem ,,Bio”,
5) niesegregowane odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki - worek,
pojemnik, kontener oznaczony kolorem czarnym z napisem ,,Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne”.
4. Popiół/żużel należy gromadzić w metalowym, ocynkowanym pojemniku o pojemności minimalnej 110 l.
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§ 11. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne muszą być wyposażone
w pojemniki lub worki dostosowane do ilości, rodzaju wytworzonego odpadu i częstotliwości ich opróżniania,
uwzględniając następujące minimalne normy:

Rodzaj działalności
1. Szkoły, przedszkola, żłobki
2. Lokale handlowe
3. Punkty handlowe poza lokalem
4. Lokale gastronomiczne
5. Wszelkiego rodzaju biura, magazyny,
hurtownie, zakłady rzemieślnicze i obiekty
usługowe, budynki użyteczności publicznej,
ośrodki sportu i rekreacji,
oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, stacje
kolejowe, strażnice straży pożarnych, posterunki
policji, place budowy i inne.
6. Domy opieki, internaty, hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, itp.
7. Ogrody działkowe
8. Cmentarze (czynne)

Wskaźnik (tygodniowy)
3 l na każdego ucznia,
dziecko, pracownika
20 l na każde 10 m2
20 l na każdego
zatrudnionego
20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne
10 l na każdą osobę
pracującą

Minimalna wielkość
pojemnika lub
worka
120 l
120 l
120 l
120 l
120 l

20 l na jedno łóżko

1100 l

20 l na każdą działkę w
sezonie letnim
2 l na jedno miejsce
pochówku

120 l
1100 l

- pozostałe niewymienione podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być wyposażone w co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na obiekt.
§ 12. Dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz nieruchomości niezamieszkałych,
na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników, dopuszcza się zlokalizowanie jednego
gniazda pojemników, wspólnego dla kilku nieruchomości.
§ 13. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady komunalne rozstawionymi na drogach publicznych
powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszego, jednak nie powinna przekraczać
150 m.
§ 14. Ustala się standardy utrzymania pojemników przed
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

ich

odebraniem

przez

przedsiębiorcę

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne we właściwym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony elementów składowych, np. pokrywy.
4. Zabrania się magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów,
w tym lokalizacji pojemników, w czystości i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników,
nie dopuszczając do ich przepełnienia, zapobieganie niekontrolowanemu przemieszczaniu się odpadów, a w razie
konieczności dezynfekcję tych miejsc.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń powstających
w miejscach gromadzenia odpadów w wyniku załadunku i transportu odpadów.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. 1. Odbieranie odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki, kontenery oraz worki do zbierania odpadów komunalnych należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem przed wejściem na teren nieruchomości.
3. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd z drogi pojemniki lub worki
z odpadami komunalnymi powinny być umieszczone przed posesją, najwcześniej na jeden dzień przed terminem
odbioru oraz odpowiednio zabezpieczone.
4. Jeżeli pojemnik lub kontener na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający
zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód
opadowych.
§ 17. 1. Odbiór opadów komunalnych powinien odbywać się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno
- porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja 1 raz w miesiącu,
2) w zabudowie wielorodzinnej :
odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej raz w tygodniu,
d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki nie rzadziej niż raz w tygodniu,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na miesiąc, natomiast od 1 października do 31 maja 1 raz na dwa tygodnie,
3) nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ·
odpady komunalne:
a) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
c) metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub
według potrzeb,
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d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
e) odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki nie rzadziej niż raz w miesiącu lub według potrzeb,
f) popiół/ żużel - od 1 czerwca do 30 września - 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja 1 raz w miesiącu lub według potrzeb.
§ 18. Mieszkańcy mają również możliwość nieodpłatnego pozbywania się odpadów, o których mowa w §
2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, dostarczając je do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
zlokalizowanego pod adresem: Biała Piska, ul. Parkowa 2.
§ 19. 1. Na terenie Gminy mogą być organizowane zbiórki następujących rodzajów odpadów:
1) wielkogabarytowych, w tym mebli,
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) zużytych opon.
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe gromadzi się na terenie nieruchomości.
3. W trakcie zbiórki odpady należy wystawić w miejscu wskazanym w stosownym ogłoszeniu nie wcześniej
niż 24 godziny przed odbiorem.
§ 20. 1. Opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiorników
i wypływ nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w taki sposób,
aby możliwy był bezpośredni dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego
usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 21. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów,
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego
w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

składowania

odpadów,

wylewania

nieczystości

ciekłych

5) sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się
zwierząt z terenu nieruchomości.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
§ 23. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego
i skutecznego nadzoru.
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2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża
on otoczeniu.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni
nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu,
wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za
agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
§ 24. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 25. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2.
2. Prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do spełnienia wymogów sanitarnoweterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt, określonych w przepisach prawa,
a w szczególności:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania zwierząt i opieki
nad zwierzętami, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia,
2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu, by
nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz powietrza,
3) utrzymania zwierząt w sposób nie doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 26. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) piwnice budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
2) magazyny i hurtownie środków spożywczych,
3) węzły ciepłownicze, przyłącza, korytarze,
4) pomieszczenia piwniczne,
5) zabudowania gospodarcze,
6) pomieszczenia produkcyjne,
7) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
8) inne miejsca zagrożone bytowaniem gryzoni.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się:
1) w terminie od 1 marca do 30 kwietnia,
2) w terminie od dnia 1 października do 30 listopada.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 27. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Białej
Piskiej.
§ 28. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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