
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/283/VII/2016 

RADY MIASTA TRZEBINI 

z dnia 29 lipca 2016 roku 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.250 ze 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie na wniosek 

Burmistrza Miasta Trzebini 

Rada Miasta Trzebini 

uchwala, co następuje 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/362/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca  2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini 

 

 

Grażyna Hrabia 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 4672



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/283/VII/2016 

Rady Miasta Trzebini 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
   

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, określa szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, a w szczególności zadania gminy 

oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku.  

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  

3. Postanowienia Regulaminu zostały określone na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach;  

2. Właścicielu nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością, w rozumieniu ustawy;  

3. Nieczystościach ciekłych- rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych, w rozumieniu ustawy;  

4. Zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy;  

5. Stacjach zlewnych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 

kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, w rozumieniu ustawy;  

6. Przydomowych oczyszczalniach ścieków – rozumie się przez to instalację oczyszczającą ścieki bytowe do 

deklarowanej jakości obsługującą do 50 osób posiadająca certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566.  

§ 3. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

dotyczące:  

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz na terenach 

służących do użytku publicznego dotyczące:  

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku 

publicznego,  

2) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.  

2. Częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego;  

3. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

4. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;  

5. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania;  

6. Sankcji z tytułu naruszenia zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.  

§ 4. Regulamin obowiązuje:  

1. Mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia oraz innych osób przebywających na terenie Miasta i Gminy;  
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2. Właścicieli nieruchomości;  

3. Właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.;  

4. Kierowników budów;  

5. Przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;  

6. Zarządców dróg;  

7. Zarządców ogródków działkowych;  

8. Organizatorów imprez o charakterze publicznym.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
   

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości przez:  

1) zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, 

punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji 

drzew i krzewów,  

2) usuwania z miejsc powszechnie dostępnych (ulic, placów, parkingów) wraków porzuconych pojazdów 

mechanicznych, sprzętu domowego i innych przedmiotów zanieczyszczających nieruchomość.  

2. Obowiązek utrzymania czystości zgodnie z zapisem pkt.1 na terenach niezabudowanych działek ciąży na 

ich właścicielach.  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu  

i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy; 

właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce 

nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.  

Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnie. Podjęcie działań usuwających lub co 

najmniej ograniczających śliskość chodnika poprzez zastosowanie piasku lub soli. Użyte do tego celu 

materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się 

stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach.  

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 

należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji 

deszczowej lub w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu 

z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.  

§ 7. Właściciele nieruchomości mają również obowiązek:  

1. Niezwłocznego usuwania plakatów, ogłoszeń, napisów, rysunków i afiszów umieszczonych w miejscach 

nie wyznaczonych do tego celu, jeżeli wcześniej wyrazili na to zgodę.  

2. Czytelnego oznaczenia numeru porządkowanego nieruchomości.  

3. Demontażu, rozbiórki i usunięcia urządzeń zbędnych, zdewastowanych lub zagrażających bezpieczeństwu 

osób przebywających na terenie nieruchomości.  

§ 8. Zabrania się umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam i innych przedmiotów.  

§ 9. Na terenie nieruchomości lub jej części należy przestrzegać następujących zasad:  
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1. Mycie pojazdów mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciele 

nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim terenie pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

zbiorników wodnych lub do ziemi,  

2. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może 

dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli 

czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

3. Dopuszcza się na terenie nieruchomości spalanie niewielkiej ilości suchych gałęzi w celach rekreacyjnych 

przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa pożarowego nie powodujących uciążliwości dla otoczenia. 

§ 10. Zabrania się:  

1. Prowadzenia napraw blacharsko– lakierniczych pojazdów, poza warsztatami posiadającymi stosowne 

zezwolenia,  

2. Niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia 

placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, 

urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych, wiat przystankowych, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców 

urządzonych na terenach zieleni miejskiej.  

3. Postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, 

że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników 

balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych;  

4. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;  

5. Malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;  

6. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;  

7. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;  

8. Spalania pozostałości roślinnych powstających na terenie nieruchomości, innych niż w § 9 pkt.3. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. 
   

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej                  

i likwidacji szamb nie później, niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji nowo wybudowanej 

lub przebiegającej w pobliżu nieruchomości sieci kanalizacyjnej. 

2. Właściciel nieruchomości nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej, której budowa w danym rejonie 

Gminy nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona, zobowiązany jest do gromadzenia nieczystości 

ciekłych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiornika bezodpływowego lub wyposażenie 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków.  

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości 

płynnych.  

2. Świadczenie usług określonych w pkt. 1 winno być potwierdzone rachunkiem lub fakturą wystawioną 

przez wywożącego nieczystości ciekłe.  

3. Rachunki lub faktury za wykonane usługi należy przechowywać przez okres 1 roku od daty wystawienia 

oraz okazywać na każde żądanie upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta w Trzebini, którzy kontrolują 

wykonanie niniejszego regulaminu.  

§ 13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywożącej nieczystości 

ciekłe, dostęp do zbiornika bezodpływowego w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób 

umożliwiający opróżnienie zbiornika bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.  
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§ 14. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych.  

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.  

§ 16. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy urządzenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane.  

§ 17. 1. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków z systemem 

odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzek lub rowu właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do 

posiadania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 

wyników badań jakości oczyszczonych ścieków bytowych oraz dokumentów za wywóz z oczyszczalni 

nagromadzonych osadów.  

2. W przypadku nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnie ścieków z systemem drenażu 

rozsączającego z rozprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu, właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest do posiadania projektu technicznego (opisu technicznego) oraz dokumentów za wywóz z oczyszczalni 

nagromadzonych osadów.  

§ 18. Po wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków do 

Burmistrza Miasta Trzebini.  

§ 19. W przypadku , gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 Burmistrz 

Miasta jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Koszt wykonania w/w Decyzji ponosi właściciel nieruchomości. Decyzja określa warunki i koszty odbierania 

nieczystości ciekłych z posesji oraz podmiot świadczący usługę.  

Rozdział 4. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
   

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

właściwej opieki nad tymi zwierzętami oraz zachowania należytych środków ostrożności celem zapewnienia 

należytej ochrony zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt.  

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań, by 

zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.  

3. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na 

terenie ogrodzonym gdzie nie można wykluczyć samodzielnego wydostania się zwierzęcia z tego terenu, 

powinno ono pozostawać pod stałym dozorem właściciela lub opiekuna.  

4. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności:  

1) nie pozostawiania ich bez dozoru,  

2) nie puszczania psa bez dozoru,  

3) nie doprowadzania ich do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie.  

§ 21. 1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego,  
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2. Właściciel psa lub opiekun, wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia psa 

na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu. Powyższe 

zasady obowiązują także w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak: 

windy, korytarze, klatki schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator dopuścił wprowadzanie 

zwierząt.  

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz  

w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela.  

4. Właściciel (opiekun) psa jest zobowiązany do sprzątnięcia jego odchodów z miejsc publicznych.  

§ 22. 1. Właściciel psa lub opiekun, zamieszkały w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Trzebinia 

zobowiązany jest dokonać jego rejestracji w Urzędzie Miasta. Potwierdzeniem rejestracji psa jest wydany numer 

identyfikacyjny. Właściciel psa lub opiekun zobowiązany jest zamocować numer identyfikacyjny trwale na 

obroży psa, a w przypadku zagubienia najpóźniej w terminie 7 dni należy zwrócić się o wydanie nowego.  

2. Właściciel psa lub opiekun jest również zobowiązany do posiadania świadectwa szczepienia psa przeciwko 

wściekliźnie.  

§ 23. 1. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta 

Trzebinia.  

2. Psy ras niebezpiecznych muszą być wyprowadzane przez osoby dorosłe.  

§ 24. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „Uwaga pies!” lub o treści równoznacznej.  

§ 25. 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego jest zobowiązany stosować się do zakazów:  

1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,  

2) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,  

3) wprowadzania zwierzęcia do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci, a w szczególności do piaskownic,  

4) wprowadzania zwierzęcia do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 

gastronomicznych, aptek, których administracje wprowadziły taki zakaz. (postanowienie to nie dotyczy 

opiekunów psów wykorzystanych do celów specjalnych).  

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach 

w ilościach stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli 

psów i kotów.  

3. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, 

wyłapywane i transportowane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia jest 

Schronisko lub inny podmiot, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.  

5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało złapane, koszty transportu, 

pobytu zwierzęcia w Schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego 

właściciel, w wysokości wynikającej z cennika usług, ustalonego na dany rok przez Schronisko.  

6. Zwierzę umieszczone w Schronisku zostanie zwrócone jego właścicielowi lub opiekunowi, po 

udokumentowaniu przez niego swojego prawa do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłaty, której mowa w ust. 5.  

§ 26. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

1. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodów zoologicznych.  

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

Miasta Trzebini w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Trzebinia  
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§ 28. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych 

zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

§ 29. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:  

1. nie wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże w okresie od 1 maja do 

30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok,  

2. nie kąpania zwierząt w fontannach miejskich.  

Rozdział 5. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym 

także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach. 
    

§ 30. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

2. Dla terenów pozostałych dla których nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.  

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1) zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na potrzeby własne gospodarstwa domowego;  

2) właściciel zwierząt zobowiązany jest utrzymywać zwierzęta w budynkach inwentarskich przystosowanych 

dla danego gatunku zwierząt;  

3) Budynki gospodarskie oraz urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych tj. płyty do 

składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę muszą być wykonane utrzymywane 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;  

4) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być 

utrzymane w należytej czystości i porządku,  

5) powstające podczas chowu zwierząt odpady będą gromadzone i usuwane w taki sposób aby nie przenikały 

one do wód powierzchniowych i podziemnych,  

6) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta gospodarskie w miejscach poza terenami chowu muszą być 

usuwane przez właściciela zwierzęcia,  

7) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości w postaci hałasu, odoru itp.,  

8) należy przeprowadzać przez uprawniony podmiot deratyzację pomieszczeń w których prowadzona jest 

hodowla zwierząt, jeden raz w roku, na wiosnę, a także coroczną dezynfekcję wapnem wnętrz budynków 

inwentarskich,  

9) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.  

4. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków 

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu lub winny być oddzielone stałą 

przeszkodą o wysokości co najmniej 3 m (np. żywopłot, mur itp.), która spowoduje, że wylatujące i przylatujące 

pszczoły będą mniej uciążliwe dla osób trzecich.  

5. Zwierzęta należy utrzymywać z zachowaniem wymogów weterynaryjnych.  

6. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych 

zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  
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Rozdział 6. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 
   

§ 31. Wyznacza się cały teren Miasta i Gminy Trzebinia jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.  

§ 32. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi przez  zwierzęta 

(gryzonie) zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.  

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w 

szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory 

zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.  

3. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez 

Ministra Zdrowia.  

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

§ 33. W okresie od 20 kwietnia do 21 maja oraz od 22 października do 23 listopada każdego roku właściciel 

nieruchomości obowiązkowo przeprowadzi na własny koszt powszechną akcję deratyzacji wszelkich 

nieruchomości (budynki mieszkalne i użytkowe z przynależnościami) na terenie Miasta i Gminy Trzebinia. 

§ 34. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta 

Trzebini, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe. 
   

§ 35. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Trzebini upoważnieni przez Burmistrza Miasta Trzebini oraz pracownicy 

jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami 

są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień regulaminu.  

2. Osoby określone w ust. 1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.  

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli 

realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.  

4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez mieszkańców Gminy Trzebinia, będą oni 

karani mandatem karnym lub kierowane będą sprawy do Sądu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 

w sprawach wykroczeń. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny lub 

sprawy kierowane będą do właściwego Komisariatu Policji celem wszczęcia postępowania.  

 

         Przewodnicząca Rady Miasta                  

Trzebini 

         Grażyna Hrabia 
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