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do uchwały Nr XLVIII/294/2006 

Rady Miasta Garwolin  
z dnia 27 października 2006 roku 

 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA 
GARWOLIN  

 
 

§ 1 
 
 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2) odpadach komunalnych drobnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu 

ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane 
w pojemnikach stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, 

3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie 
mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach, 

4) odpadach z remontów – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku prowadzenia na 
terenie nieruchomości prac budowlanych i remontowych 

5) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 
które wytwarzane są w związku z bytowaniem człowieka 

6) odpadach roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji 
i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady 
pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy, 

7) obiektach uŜyteczności publicznej i obsługi ludności - rozumie się przez to obiekty, w których 
wykonuje się zadania o charakterze uŜyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów 
administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe, 

8) pojemnikach na odpady komunalne – rozumie się przez to szczelne, blaszane lub plastikowe 
pojemniki, o pojemności powyŜej 100 l, słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz 
kontenery o pojemności powyŜej 1100 l. 

9) śmietniczkach ulicznych – rozumie się przez to śmietniczki wykonane z tworzyw odpornych na 
połamanie, spalenie itp., słuŜące do gromadzenia odpadów, powstałych w wyniku intensywnego 
ruchu pieszych, 

10) selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych drobnych - rozumie się przez to oddzielne 
zbieranie w wydzielonych pojemnikach lub workach foliowych: papieru i tektury, szkła, 
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych oraz innych powstałych 
odpadów komunalnych do czasu odebrania ich przez gminne jednostki organizacyjne lub 
przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Burmistrza Garwolina na usuwanie, wykorzystywanie 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

11) surowcach wtórnych - rozumie się przez to papier, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, 
złom metali  i inne komunalne odpady uŜyteczne, 

12) firmie wywozowej - rozumie się przez to miejskie jednostki organizacyjne lub przedsiębiorstwa 
posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Garwolina w zakresie: odbierania odpadów 
komunalnych, a takŜe opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, 

 



§ 2 
 
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Garwolina obowiązują: 
1) właścicieli nieruchomości, 
2) kierowników budów, 
3) przedsiębiorców uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej, 
4) zarządców drogi 
5) właścicieli lub opiekunów zwierząt, 
6) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy. 

 
§ 3  

 
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Garwolina nie obejmują 
sposobu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej 
i słuŜb weterynaryjnych uregulowanych oddzielnymi przepisami. 
 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI  I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMO ŚCI 
 

§ 4 
 
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz naleŜytego 

stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości: 
a.) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne,  naleŜy poddać segregacji mającej na 

celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych 
i odpadów z remontów 

b.) na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji moŜna poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego 
wykorzystania kompostu. 

c.) odpady roślinne na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
powstające w wyniku pielęgnacji zieleni /usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, 
wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy/, równieŜ moŜna poddać procesowi kompostowania 
z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku moŜliwości ich 
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, odpady te podlegają obowiązkowo 
wywozowi po dokonaniu indywidualnego zgłoszenia firmie wywozowej, 

d.) odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych /baterie 
i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki, itp./ naleŜy wydzielać z powstających odpadów 
komunalnych.  

e.) odpady komunalne wielkogabarytowe /np. meble, wymienione drzwi, okna, itp./ naleŜy 
gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie w miejscu do tego 
wyznaczonym. 

f.) odpady z remontów naleŜy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, 
wyłącznie w kontenerach udostępnionych do tego celu przez firmę wywozową. 

2. Zobowiązuje się właścicieli zadrzewionych i zakrzaczonych nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ 
drogi do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. 

3. Obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń 
z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości mają ich właściciele oraz inne podmioty 
wskazane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy 
czym obowiązek ten powinien być realizowany przez: 
a.) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, 
b.) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy 

czym  piasek, popiół lub inne materiały uŜyte do tych celów naleŜy uprzątnąć z chodnika 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania, 



4. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być zgromadzone w pryzmach w sposób 
umoŜliwiający swobodne korzystanie z chodnika w celu zabrania przez zarządcę drogi co 
najmniej raz w tygodniu. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania na bieŜąco nawisów śnieŜnych i sopli 
lodowych z dachów, gzymsów, balkonów itp., 

6. Zakazuje się zgarniania śniegu lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 
7. W terminie do 15-go kwietnia kaŜdego roku, ulice muszą zostać uprzątnięte po przeprowadzonej 

akcji zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia po tym terminie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych tj. opady śniegu, gołoledź i konieczności uŜycia środków 
ograniczających śliskość, uprzątnięcie ulic musi być przeprowadzone w ciągu 7 dni od zaniku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 
§ 5 

 
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 

oraz nieczystości ciekłych z uprawnioną firmą wywozową. 
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania (przez okres jednego 

roku) i okazywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, dowodów usunięcia odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z postanowieniami cytowanej ustawy. 

 
§ 6 

 
Zakazuje się na terenie miasta Garwolin: 
1) niszczenia lub uszkadzania roślin, deptania trawników lub zieleńców, w tym równieŜ przez 

zwierzęta znajdujące się pod nadzorem na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, 
2) zanieczyszczania, zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności, a w szczególności ulic jezdni 

i chodników, placów, trawników lub zieleńców, 
3) umieszczania na pniu drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. 
4) indywidualnego wywoŜenia odpadów komunalnych, oraz indywidualnego opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości 
5) mycia i naprawy pojazdów samochodowych przy ujęciach wody pitnej, w pobliŜu rzeki, 

w parkach, na terenach zielonych oraz w pobliŜu kanalizacji deszczowych, gdzie istnieje 
moŜliwość przedostania się do tych kanalizacji zanieczyszczonej wody, 

6) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne substancji toksycznych, Ŝrących i innych 
niebezpiecznych, 

7) wprowadzania do urządzeń kanalizacji odpadów ciekłych o innych parametrach, 
a w szczególności odpadów ciekłych z gnojowników oraz olejów silnikowych, 

8) zanieczyszczania substancjami ropopochodnymi (oleje, smary, paliwa) dróg, chodników, miejsc 
postojowych, powierzchni ziemi powodowanych przez wycieki lub ich wylewanie z pojazdów 
mechanicznych. 

 
 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNO ŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ 

NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYC H URZĄDZEŃ 
I ICH UTRZYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, P ORZĄDKOWYM I 

TECHNICZNYM 
 

§ 7 
 
1. Właściciel nieruchomości musi wyposaŜyć nieruchomość w szczelne przenośne pojemniki do 

gromadzenia drobnych odpadów komunalnych lub w worki zabezpieczone przed rozsypaniem. 
2. Ustalona ilość i pojemność pojemników i worków na odpady komunalne drobne winna 

zabezpieczyć utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości. 



3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie miasta przewidziane są następujące 
urządzenia: kosze uliczne od 15 do 50 l, pojemniki na odpady o pojemności od 110 do 1100 l, 
kontenery na odpady o pojemności od 1100 do 7000 l, worki do selektywnej zbiórki odpadów 
o pojemności od 60 do 120 l, kontenery na odpady budowlane o pojemności od 5000 do 10000 l. 

4. Urządzeniem przeznaczonym do gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości 
w przypadku braku moŜliwości podłączenia instalacji odprowadzającej nieczystości ciekłe do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jest szczelny zbiornik bezodpływowy odpowiadający 
wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.). 

5. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być 
gromadzone w pojemnikach słuŜących do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne. 

6. Odpady inne niŜ wymienione w ust. 1, 3 i 4, powstające na terenie nieruchomości naleŜy 
gromadzić oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne. 

 
§ 8 

 
1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, przy obowiązku wyposaŜenia nieruchomości w minimum jeden pojemnik na 
odpady lub kontener oraz uwzględniając zalecany cykl wywozu. 

2. Przyjmując, Ŝe mieszkaniec miasta wytwarza tygodniowo min. ok. 5 l  odpadów, których nie 
moŜna poddać recyklingowi ani kompostowaniu, właściciel nieruchomości jednorodzinnej 
zobowiązany jest do wyposaŜenia nieruchomości w co najmniej jedno urządzenie o pojemności 
110 l. 

3. Właściciele lub zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do liczby mieszkańców i wytwarzanych przez nich odpadów. 

4. Przedsiębiorcy, jednostki kultury, oświaty, samorządu terytorialnego, skarbu państwa, ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, zobowiązani są dopasować pojemność pojemników do swych 
indywidualnych potrzeb uwzględniając tygodniowy cykl odbioru odpadów. 

 
§ 9 

 
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie 

sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód 
i powodowania zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników, a w szczególności ma obowiązek 
utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania. 

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych, a w szczególności plastików i butelek typu PET, 
zarówno w pojemnikach, piecach itp., jak i na terenie otwartym. 

3. Dopuszcza się spalanie makulatury  oraz niektórych odpadów roślinnych typu suche liście, sucha 
ścięta trawa itp. w sposób nie naruszający odrębnych przepisów. 

 
§ 10 

 
1. Pojemniki oraz worki (oznakowane przez odbiorcę odpadów) na odpady komunalne drobne 

winny być ustawiane w miejscach do tego przeznaczonych, łatwo dostępnych dla pracowników 
firm wywozowych, na równej nawierzchni, w miarę istniejących moŜliwości utwardzonej, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel 
nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości. 

2. Obowiązki określone w ust 1 dotyczą takŜe dostępu do urządzeń słuŜących do gromadzenia 
nieczystości ciekłych. 

 
§ 11 

 
1. W celu utrzymania czystości i porządku, na zarządców dróg nakłada się obowiązek ustawienia na 

drogach publicznych, drogach wewnętrznych i w miejscach intensywnego ruchu pieszego 



śmietniczek ulicznych w odległościach uzaleŜnionych od stopnia nasilenia ruchu pieszego. 
Odległości uzgadniane są pomiędzy zarządcami dróg i odpowiedzialnymi pracownikami Urzędu 
Miasta. 

2. Do obowiązków przedsiębiorców uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej naleŜy 
ustawienie minimum jednej śmietniczki na kaŜdym przystanku komunikacyjnym. 

3. Zobowiązuje się jednostki prowadzące działalność handlową, usługową, gastronomiczną, 
produkcyjną do zabezpieczenia przy zarządzanych obiektach pojemników na odpady i usuwania 
tych odpadów. 

 
 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 
NIECZYSTO ŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMO ŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO U śYTKU PUBLICZNEGO 
 

§ 12 
 

Usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym z terenów przeznaczonych  
do uŜytku publicznego odbywa się poprzez wywóz odpadów przez firmę wywozową. 

 
§ 13 

 
Firma wywozowa jest zobowiązana zastosować harmonogram usuwania odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych do częstotliwości ustalonej z właścicielem nieruchomości, nie rzadziej 
jednak niŜ podane w § 15 i § 18. 
 

§ 14 
 

1. Właściciel nieruchomości powinien w miarę moŜliwości prowadzić selektywne gromadzenie 
odpadów komunalnych drobnych w kolorowych workach z nadrukiem takim jak: szkło białe, 
szkło kolorowe, tworzywa plastikowe (opakowania po chemii gospodarczej itp.), puszki 
aluminiowe, butelki typu PET i makulatura. Puszki aluminiowe i butelki typu PET winny być 
zgniecione. 

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków 
usuwania odpadów określonych z niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej 
zbiórki odpadów powinny być ustalone w umowie zawartej pomiędzy właścicielem 
nieruchomości a firmą wywozową. 

3. Lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w osiedlach budownictwa 
wielorodzinnego wyznacza właściciel nieruchomości, natomiast w osiedlach budownictwa 
jednorodzinnego właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z firmą wywozową. 

4. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia firma wywozowa. Firma 
wywozowa świadcząca usługi nieodpłatnie moŜe ubiegać się o pomoc finansową od Miasta na 
zakup pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów do wysokości 50% kosztów ich 
zakupu (dot. budownictwa jednorodzinnego). 

5. Firma wywozowa, która ustawiła pojemniki ogólnodostępne do selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie miasta, moŜe ubiegać się o zwrot kosztów w wys. do 50% kosztów ich zakupu, 
w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług. 

6. Koszty utrzymania pojemników ogólnodostępnych do selektywnej zbiórki odpadów ponosi firma 
wywozowa, która pojemniki te ustawiła. 

 
§ 15 

 
Usuwanie odpadów komunalnych drobnych z domów jednorodzinnych winno odbywać się 
z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej jednak niŜ: 
1) raz w miesiącu w okresie wiosenno - letnim tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 31 października, 
2) raz na dwa miesiące w okresie jesienno - zimowym tj. od dnia 01 listopada do dnia 31 marca. 

 



§ 16 
 
Usuwanie wielkogabarytowych odpadów komunalnych, odpadów z remontów oraz odpadów 
roślinnych, odbywa się wg zasad uzgodnionych pomiędzy firmą wywozową a właścicielem 
nieruchomości. 
 

§ 17 
 
Odpady niebezpieczne naleŜy przekazywać do punktów ich zbiórki indywidualnie lub za 
pośrednictwem firmy wywozowej. 
 

§ 18 
 
1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposaŜonych w szczelne zbiorniki 

bezodpływowe winno odbywać się przez firmę wywozową na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a wyŜej wymienioną firmą. Częstotliwość wywozu 
nieczystości ciekłych jest uzaleŜniona od pojemności posiadanego zbiornika i zuŜycia wody. 

2.  Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niedopuszczania do przepełnienia w/w 
zbiorników oraz systematycznego ich opróŜniania. Właścicieli nieszczelnych szamb 
zobowiązuje się do niezwłocznego ich uszczelnienia. 

3.  Nieczystości ciekłe wywoŜone są co najmniej raz na kwartał. 
4. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów melioracyjnych, przydroŜnych, 

gruntu bądź teŜ do innych odbiorników lub mediów nie przeznaczonych na ten cel. 
 
 

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJ ĄCYCH 
BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA 

NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW  
 

§ 19 
 
1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów: 

a.) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej ilości odpadów 
w porównaniu do poziomu z 1995 r., 

b.) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej ilości odpadów 
w porównaniu do poziomu z 1995 r. 

2. Obowiązek ten realizuje firma wywozowa. 
 
 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJ ĄCYCH ZWIERZ ĘTA DOMOWE 
 

§ 20 
 
Mając na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku nakłada się następujące 
obowiązki na osoby utrzymujące zwierzęta domowe: 
1) poddawania psów szczepieniom ochronnym przeciwko wściekliźnie. Właściciel ma obowiązek 

udokumentowania aktualnego szczepienia, 
2) w przypadku pogryzienia przez psa lub kota osoba utrzymujące je ma obowiązek okazania 

dowodów szczepienia przeciwko wściekliźnie osobom upowaŜnionym i doprowadzeniu 
zwierzęcia na obserwację do lecznicy weterynaryjnej, 

3) wyprowadzanie psów na terenie miasta Garwolina na smyczy i w kagańcu, 
4) zwalnianie psów ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez 

ludzi, jeŜeli osoba nadzorująca ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
zachowaniem psów. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie 



nieruchomości moŜe mieć  miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób 
uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa. 

5) psy zwolnione ze smyczy bez kagańca, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, 
traktowane będą jako bezdomne i wyłapywane przez podmiot do tego rodzaju działalności 
uprawniony, 

6) usuwanie odchodów zwierząt domowych z terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku 
(trawniki, skwery, pasy drogowe, parkingi, place zabaw itp.), 

7) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt domowych do budynków uŜyteczności publicznej, 
na tereny placów zabaw oraz piaskownic, trawników, zieleńców;  postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników, 

8) oznakowanie tabliczką  ostrzegawczą  bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji 
na której utrzymywane jest zwierze  mogące stanowić  zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 
ludzkiego, 

9) psy ras uznanych za agresywne mogą być wyprowadzane tylko przez osoby pełnoletnie, 
gwarantujące pełną kontrolę nad psem. 

 
 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH NA 
TERENACH WYŁ ĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

 
§ 21 

 
Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach miasta Garwolina wyłączonych z produkcji rolnej 
moŜe odbywać się przy zachowaniu niŜej wymienionych zasad:  
1) utrzymanie zwierząt gospodarskich na posesji o zagospodarowaniu zagrodowym na terenach 

wyłączonych z produkcji rolnej nie moŜe powodować uciąŜliwości dla sąsiadów i otoczenia, 
2) na wyŜej wymienionej posesji muszą być zapewnione odpowiednie warunki bytowe i sanitarne 

dla tych zwierząt, 
3) powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane w sposób 

zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami odrębnych przepisów i nie będą 
powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych.  

4) zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na trawnikach, zieleńcach,  
w parkach, na placach zabaw, boiskach sportowych itp. 

 
 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI DERATYZACJI 
 

§ 22 
 
1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obiekty kubaturowe oraz infrastruktura podziemnych 

urządzeń technicznych na terenie miasta. 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania przeprowadzenia deratyzacji. 

Deratyzację przeprowadza podmiot posiadający uprawnienia. Koszty związane z deratyzacją 
pokrywa właściciel nieruchomości. 

3. Obowiązek deratyzacji w infrastrukturze urządzeń podziemnych naleŜy do obowiązków 
właścicieli tych urządzeń. 

 
§ 23 

 
Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb w miejscach zagroŜenia gryzoniami. 

 
 



PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 24 
 
Prawo kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z „Ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz zasad określonych w niniejszej uchwale 
posiada StraŜ Miejska Garwolina i osoby upowaŜnione przez Burmistrza Garwolina oraz inne 
organy upowaŜnione na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 25 

 
1. Winni nie wykonywania obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlegają karze 

grzywny. 
2. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia. 
 


