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UCHWAŁA NR XXII/155/2020
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sławnie, Rada Gminy Malechowo, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.
§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XXIV/253/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 969; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.3590; Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3689; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2156;
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2382).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Rosiński
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Załącznik do uchwały Nr XXII/155/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2 października 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) PSZOK- rozumie się przez to Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Niemicy,
2) MPSZOK- rozumie się przez to Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie
odbierał odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości bądź poprze ich doniesienie przez właścicieli
nieruchomości w określonych godzinach zgodnie z harmonogramem odbioru we wskazane miejsce na
terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd,
3) harmonogramie- rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Malechowo.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez: selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na
następujące frakcje:
1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;
2) szkła oraz opakowania szklane;
3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5) odpady niebezpieczne: opakowania po tonerach, kartridżach, świetlówki, żarówki itp.,
6) chemikalia (w tym resztki farb, rozpuszczalników, lakierów, klejów, żywic);
7) przeterminowane leki oraz 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;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowych;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
13) tekstylia i odzież.
2. Selektywnie zebrane odpady wskazane w ust. 1 pkt 1 - 4 odbierane są u źródła z terenu nieruchomości
w miejscu ich powstawania lub przekazywane bezpośrednio do PSZOK.
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3. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w ust.1 przyjmowane są przez PSZOK, przy czym muszą
one zostać tam dostarczone przez właściciela nieruchomości na jego koszt. Odpady o których mowa w ust. 1
pkt 5, 6 oraz 8 - 13 przyjmowane będą również przez MPSZOK.
4. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz
różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą.
5. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich gromadzenie
w pojemniku/worku o odpowiednim rodzaju i pojemności, według warunków określonych w Rozdziale 3
Regulaminu.
6. Odbieranie odpadów komunalnych przez odbierającego odpady odbywa się według określonego
harmonogramu, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 4 Regulaminu.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujących zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania miejsca lokalizacji pojemników/worków
służących do gromadzenia i zbierania odpadów oraz do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym tych miejsc.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić firmie wywozowej dostęp do
pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów
(wg określonego harmonogramu ) na chodniku lub przy drodze, po której porusza się pojazd do transportu
odpadów. Pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawić w miejscu dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, w sposób
niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
10. Firma wywozowa ma obowiązek odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały odebrane.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, których granica położona jest bezpośrednio wzdłuż chodnika (przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości), a także nieruchomości, w tym podwórzy, przejść, itp. mają obowiązek uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, sopli lodowych oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich
w sposób ręczny lub mechaniczny, w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie przy spełnieniu
łącznie warunków:
1) w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości sąsiednich;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych.
3. Zabrania się dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach
przeznaczonych do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej oraz prowadzenia wszelkich prac
blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi do tego celu przeznaczonymi.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych
pojemników i worków oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w liczbę pojemników
lub worków na odpady komunalne dostosowaną do rzeczywistej ilości tych odpadów powstających na terenie
nieruchomości z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
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2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustala się pojemnik w kolorze
czarnym. Dopuszcza się przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych w workach czarnych wyłącznie
w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości nie jest możliwy lub jest znacznie
utrudniony dojazd do nieruchomości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów lub gdy pojemnik na
odpady zmieszane zostanie przepełniony przed terminem wywozu.
3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się rodzaje pojemników lub worków zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
§ 7. 1. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
powinny być dostosowane do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru odpadów
z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników lub worków, jednakże powinny mieć
następującą minimalną łączną pojemność:
1) dla budynków mieszkalnych – 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l na
każdą nieruchomość zamieszkałą,
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika szkoły,
3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych - 30 l na każdego pracownika,
5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych - 5 l na
każdą osobę pracującą.
2. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości i porządku wymagane
jest również wystawienie przed lokalem, co najmniej jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne
o pojemności dostosowanej do częstotliwości ich odbierania.
3. Minimalną objętość pojemników lub worków do selektywnej zbiórki oraz na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się na
podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
określonej w § 7 ust. 1, a także częstotliwości ich odbierania określonej w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
należy dostosować ilość i pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych uwzględniając ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 7 ust. 1.
§ 9. 1. Na terenie Gminy Malechowo obowiązują następujące pojemniki/worki do gromadzenia odpadów
komunalnych:
1) pojemniki: od 60 l do 1100 l;
2) worki z tworzyw o pojemności: od 60 l do 120 l;
3) kontenery o pojemności: od 1500 l do 7000 l;
4) kosze uliczne o pojemności minimum 20 l.
2. Pojemniki lub worki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej powierzchni,
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, należy zapewnić
ustawienie pojemników na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie na zasadach uzgodnionych
z właścicielem tej nieruchomości.
4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umożliwienie dojazdu pojazdów przeznaczonych do
odbioru odpadów, poprzez usunięcie śniegu, lodu lub innych przeszkód na terenie własnej nieruchomości,
uniemożliwiających dojazd do miejsca ustawienia pojemników.
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5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do danego typu
odpadów oznaczonych kolorystycznie i opisowo; pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności
wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm;
2) mycie i dezynfekcję pojemników;
3) szczelne zamykanie pojemników w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem odpadów, roznoszeniem
przez zwierzęta oraz niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.
7. 1. Określa się, że do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach,
przystankach komunikacji publicznej) będą używane kosze uliczne o pojemności minimum 20 litrów.
2. Odległości między koszami rozstawionymi na drogach publicznych oraz innych miejscach muszą być
dostosowane do natężenia ruchu pieszego.
3. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w najbliższym otoczeniu wiaty,
a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości zamieszkałych oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:
1) niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne – raz na 4 tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do
października, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszalnych jednorodzinnych oraz zabudowy zagrodowej;
2) selektywnie zebrane odpady komunalne, na które składają się: metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – odbierane będą nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
3) selektywnie zebrane odpady komunalne, na które składają się: papier w tym tektura – odbierane będą nie
rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne - odbierane będą raz na 4 tygodnie, z tym że w okresie od
kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie z budynków mieszalnych jednorodzinnych oraz zabudowy zagrodowej;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż dwa
razy w roku;
7) zużyte baterie oraz akumulatory - nie rzadziej niż dwa razy w roku;
8) odpady niebezpieczne, chemikalia - nie rzadziej niż dwa razy w roku;
9) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (koszy ulicznych) - należy opróżniać
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełniania - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
§ 11. 1. Ustala się następujące sposoby usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, znajdujące się w pojemnikach lub workach wskazanych
w § 6 ust. 2 - odbierane będą przez przedsiębiorcę;
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2) selektywnie zebrane odpady komunalne na które składają się: metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier, w tym tektura, w pojemnikach lub workach wskazanych w
§ 6 ust. 3 - odbierane będą przez przedsiębiorcę lub dostarczyć do PSZOK;
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne, znajdujące się w pojemnikach lub workach wskazanych w § 6
ust. 3 - odbierane będą przez przedsiębiorcę; gromadzone w kompostownikach przydomowych lub
dostarczyć do PSZOK;
4) przeterminowane lekarstwa – należy przekazać do odpowiednio oznakowanych pojemników w aptekach,
ośrodkach zdrowia wskazanych przez Gminę Malechowo lub dostarczyć do PSZOK;
5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki - dostarczyć do PSZOK;
6) zużyte baterie oraz akumulatory - należy przekazać do odpowiednio oznakowanych pojemników
umieszczonych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez gminę, do punktów gdzie
prowadzona jest sprzedaż akumulatorów lub dostarczyć do PSZOK;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierany będzie bezpośrednio z nieruchomości, podczas
zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanych przez Gminę Malechowo;
można przekazać do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty
sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu lub dostarczyć do PSZOK;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości podczas
zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych organizowanych przez Gminę Malechowo lub
dostarczyć do PSZOK;
9) zużyte opony (z wyjątkiem opon ciągnikowych i innych pochodzących z działalności gospodarczej
i rolniczej; pozostałe w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego) - odbierane
będą bezpośrednio z terenu nieruchomości podczas zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
organizowanych przez Gminę Malechowo lub dostarczyć do PSZOK;
10) tekstylia i odzież - dostarczyć do PSZOK;
11) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne oraz opakowania zawierające pozostałości po
środkach niebezpiecznych - odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości podczas zbiórek
organizowanych przez Gminę Malechowo lub dostarczyć do PSZOK;
12) chemikalia w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, środki ochrony roślin stanowiące
odpady komunalne - odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości podczas zbiórek organizowanych
przez Gminę Malechowo lub dostarczyć do PSZOK;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
starosty - odbierane będą poprzez ich doniesienie w określonych godzinach zgodnie z harmonogramem
odbioru we wskazane miejsce na terenie Gminy Malechowo, gdzie będą zbierane poprzez gromadzenie
w osobnych kontenerach lub dostarczyć do PSZOK.
§ 12. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez
przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej
i rolniczej.
§ 13. Przekazywanie przedsiębiorcy zgromadzonych odpadów komunalnych odbywa się terminach
wynikających z przyjętego harmonogramu oraz według zasad niniejszego Regulaminu.
§ 14. Na terenie gminy Malechowo dopuszcza się utworzenie mobilnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów (MPSZOK), który będzie odbierał odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, lub też
właściciele nieruchomości będą dostarczać odpady we wskazane miejsce na terenie miejscowości (zgodnie
z harmonogramem odbioru), gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości włączenia się do systemu sieci
kanalizacyjnej, mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
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2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości w sposób systematyczny,
niedopuszczający do przepełniania zbiornika, nie rzadziej niż raz na pół roku, przez podmiot prowadzący
działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
posiadający odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Malechowo na świadczenie tego rodzaju usług na terenie
Gminy.
3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 16. 1. Przekazywanie odpadów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej musi
następować do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych
wymienionych w Planie Gospodarki Komunalnej.
2. Należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony
środowiska;
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych;
4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych odpadów
ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie nieruchomości.
Rozdział 6.
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. Posiadacz nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie,
zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
zwierzęcia poza jej obszar.
2. Osoby posiadające zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoba posiadająca psa, wyprowadzając go poza teren posesji lub na nieruchomość wspólną, a także
w miejscach użyteczności publicznej, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras
uznanych za agresywne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
Nr 77, poz. 687) lub psa, w inny sposób zagrażającego otoczeniu, prowadzenia w kagańcu. Zwolnienie psa ze
smyczy dozwolone jest pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem.
4. Właściciele zwierząt domowych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach zabaw, parkingach, terenach zielonych zobowiązani są do usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta.
5. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębną uchwała Rady
Gminy Malechowo.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 18. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów, sanitarnych, ochrony środowiska
oraz ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
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2. Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie
pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza,
gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
3. Teren oraz pomieszczenia przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich, powinny być utrzymywane
w czystości, a odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, w sposób niepowodujący zagrożenia dla
środowiska oraz sąsiednich nieruchomości.
4. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w obrębie danej nieruchomości co najmniej 10 m od
granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obowiązek deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 19. 1. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji spoczywa na właścicielach, zarządcach, użytkownikach
nieruchomości.
2. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są obszary, na których znajdują się : obiekty
zbiorowego żywienia, sklepy przechowujące żywność, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej
oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich.
3. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 2 przeprowadzana jest co najmniej dwa razy w roku,
w następujących terminach: w okresie wiosennym (od 1 marca do 30 kwietnia) lub jesiennym (od
1 października do 30 listopada) każdego roku.
4. Deratyzacja na nieruchomościach i obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Malechowo winna być
przeprowadzona każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

