
 
Uchwała  Nr  XIX /  233 / 2008 

Rady Gminy Pawłowice 
 

z dnia 28 listopada  2008 r.  
 

w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy Pawłowice.  
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisji Działalności Społecznej 

 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 

§ 1 

 
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice określone są 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  
 

§ 3 
 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV/ 453 / 2006 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Pawłowice, a takŜe w prasie lokalnej. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały 
Nr  XIX/233/2008 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  28.11.2008r. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA PORZ ĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie nieruchomo ści 

 
§ 1 

 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 
1. utrzymywanie w naleŜytym stanie sanitarnym pomieszczeń lub miejsc, mieszczących urządzenia na 

odpady; 
2. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem kaŜdego 

właściciela nieruchomości; 
3. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie takich jak: plastik, papier, szkło podmiotowi 

uprawnionemu zgodnie z harmonogramem określonym w § 6 pkt. 3; 
4. przekazywania podmiotowi uprawnionemu odpadów wielkogabarytowych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 
5.  Odpady biodegradowalne naleŜy składować w przydomowym kompostowniku, a w sytuacji  gdy 

właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, 
zobowiązany jest do przekazywania odpadów biodegradowalnych zgodnie z ustalonym 
harmonogramem podmiotowi uprawnionemu;  

6.  przekazywanie pozostałych odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do jego odbioru; 
7.  utrzymanie nieruchomości w naleŜytym stanie sanitarno - higienicznym; 
8.  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ swoich 

nieruchomości; 
9. usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości słuŜących 

do uŜytku publicznego; 
10. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemoŜliwiający 

zanieczyszczenie środowiska; 
11. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciąŜliwe dla 
sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są 
gromadzone w sposób umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 
ROZDZIAŁ II 

 
Rodzaje i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczysto ści ciekłych na terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych 
 

§ 2 
 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 
1.  właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych 
poniŜej zasad. Worki na odpady segregowane takie jak: papier, plastik, szkło są właścicielom 
nieruchomości dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony;  

2. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub 
czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróŜnianie było konieczne nie częściej 
niŜ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający 
uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; 

 



 
3.  urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a)  kosze uliczne o pojemności 15 l; 
b)  pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 110 l i większe w zaleŜności od porozumienia 

właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym; 
c)  worki; 
d)  pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, plastiku i papieru  

o pojemności od 600 l i większych; 
4.  odpady komunalne zmieszane, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić  

w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy: 
a) rodzina licząca do ośmiu osób zobowiązana jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości w jeden 

pojemnik o pojemności 110 l minimum, 
b)  rodzina powyŜej ośmiu osób zobowiązana jest do wyposaŜenia nieruchomości w dodatkowe 

pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na kaŜde przekroczone osiem osób ilość 
pojemników 110 l wzrastałaby o dodatkową sztukę, 

c) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub 
produkcyjnego zobowiązani są do wyposaŜenia tej nieruchomości w jeden pojemnik     
o pojemności 110 l minimum na odpady komunalne zmieszane, dotyczy to równieŜ 
kaŜdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego będącego  
we własności lub posiadaniu tego samego prowadzącego działalność gospodarczą; 

d) zarządzający lub właściciel nieruchomości na której znajdują się ogródki działkowe 
zobowiązany jest do wyposaŜenia tej nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne 
zmieszane o pojemności nie mniejszej niŜ w przeliczeniu 40 l na kaŜdy ogródek działkowy  
w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października kaŜdego roku i 10 l poza tym okresem; 

e)  w przypadku przepełniania się pojemników spełniających normy określone w pkt. a), b) i c) 
właściciel zobowiązany jest do wyposaŜenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik, 

f)  zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników 
do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, tak aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione 
były wymagania określone w niniejszym regulaminie, 

g) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych 
pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być uŜywane odpowiednio oznaczone worki, 
udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na 
odbiór odpadów komunalnych – w razie uŜycia zastępczo worków w dwóch kolejnych zbiórkach 
odpadów naleŜy wyposaŜyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik; 

5.  odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w następujący sposób: 
a)  odpady z tworzyw sztucznych: 

-  w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru Ŝółtego z napisem PLASTIK, 
dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony; 

-  w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru Ŝółtego z napisem 
PLASTIK opróŜnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony; 

b)  odpady z papieru, tektury itp.: 
- w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru niebieskiego z napisem 

PAPIER, dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot 
uprawniony;  

- w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru niebieskiego z napisem 
PAPIER opróŜnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony; 

c) odpady ze szkła kolorowego i białego itp.: 
-  w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru zielonego z napisem SZKŁO, 

dostarczonych i przekazywanych mu zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony; 
-  w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru zielonego z napisem 

SZKŁO opróŜnianych zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony; 
d)  odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, naleŜy wystawiać 

je na chodnik, pobocze drogi lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę 
nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony zgodnie z ustalonym 
harmonogramem; 

e) odpady biodegradowalne zbierane są do worków lub pojemników, odbieranych przez podmiot 
uprawniony zgodnie z ustalonym harmonogramem  

  
 

 



§ 3 
 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
w miejscach i na drogach publicznych: 
1.  prowadzący handlowo-usługową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach 

publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi 
itp., pojemniki (kosze) o pojemności nie mniejszej niŜ 15 l na zbiórkę odpadów komunalnych 
przeznaczonych dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie 
prowadzonej działalności handlowo-usługowej; 

2.  miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są 
przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców uŜytkujących tereny komunikacji publicznej 
obowiązkowo wyposaŜone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi 
zasadami: 

-  na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze naleŜy ustawiać w razie potrzeb; 
-  odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie moŜe przekraczać 150 m; 
-  na przystankach komunikacji kosze naleŜy lokalizować w odległości bliskiej wiacie 

przystankowej, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 
-  wielkość koszy ulicznych została określona w § 2 pkt. 3 i uzaleŜniona jest od nagromadzania 

się odpadów. 
 

§ 4 
 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości płynnych: 
1.  na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naleŜy 

ustawiać w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi 
terminami, na chodnik lub ulicę dostępną dla ruchu samochodów specjalistycznych podmiotu 
uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji 
samochodowej; 

2.  szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu 
uprawnionego w celu ich opróŜnienia; 

3. pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym na 
wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na 
niej wody i błota; 

 
§ 5 

 
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych: 
1.  do pojemników na papier zabrania się wrzucać: 

-  opakowań z zawartością np. Ŝywności, wapna, cementu; 
- kalkę techniczną; 
- tapety, papę itp. 

2.  do pojemników na szkło zabrania się wrzucać: 
-  opakowań szklanych z zawartością Ŝywności lub innych substancji; 
-  ceramiki, porcelany, naczyń typu arco; 
-  luster; 
-  szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi zawartościami; 
-  szkła budowlanego (szyb okiennych, szkło zbrojonego), 
-  szyb samochodowych; 

3. do pojemników na plastik zabrania się wrzucać: 
-  tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego; 
-  opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach; 
- opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych; 

 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ III 
 

Częstotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów komunalnych i nieczysto ści ciekłych z terenu 
nieruchomo ści oraz terenów przeznaczonych do u Ŝytku publicznego 

 
§ 6 

 
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 
1.  ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych zmieszanych nie rzadziej niŜ raz  

w miesiącu z terenu nieruchomości, w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym, z którym 
właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę; 

2. właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróŜniać je  
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na 
powierzchnię terenu; przyjmuje się, Ŝe pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróŜnianie 
ich nie częściej niŜ raz w tygodniu; 

3.  ustala się harmonogram zbiórki odpadów zebranych selektywnie tj. papier, plastik, szkło: 
1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a)  nie rzadziej niŜ raz w miesiącu 
2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a)  pojemniki na plastik nie rzadziej niŜ raz w tygodniu oraz po telefonicznym zgłoszeniu 
przepełniania się pojemnika, 

b)  pojemniki na szkło i papier nie rzadziej niŜ raz w miesiącu oraz po telefonicznym zgłoszeniu 
przepełniania się pojemnika, 

4. ustala się harmonogram zbiórki odpadów wielkogabrytowych w następujących terminach:  
w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niŜ raz na pół roku, a w zabudowie wielorodzinnej nie 
rzadziej niŜ raz na kwartał – w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym;  

5.  zbiórkę odpadów biodegradowalnych realizowaną przez podmiot uprawniony naleŜy prowadzić nie 
rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu w okresie sezonu tj. od 1 maja  do 15 listopada, a w pozostałym 
okresie zbiórkę przeprowadzać w ramach potrzeb w terminach ustalonych z podmiotem 
uprawnionym;  

6.  ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uŜytku 
publicznego: 
1)  z koszy ulicznych i przystankowych – raz w tygodniu; 
2) niezaleŜnie od częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych określonej wyŜej, zarządzający 

obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 
ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

3)  usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niŜ raz w miesiącu, nie 
dopuszczając jednocześnie do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności zwiększyć 
częstotliwość wywozu odpadów; 

4) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są 
zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

5)  organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać przenośne toalety 
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

 
§ 7 

 
Sposób pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 
1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu 

wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz 
komunikacji samochodowej; dopuszcza się takŜe wjazd na teren nieruchomości pojazdów 
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

2.  odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w określonych terminach na 
chodnik lub ulicę w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego lub w miejscu 
wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej; 

3. odpady budowlane muszą być złoŜone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, 
w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym 
korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie 
wielorodzinnej; 



4. opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę; zamówienie musi być zrealizowane w czasie 36 godzin od zgłoszenia; 

5.  częstotliwość opróŜniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika  
z ich instrukcji eksploatacji; 

6. do odbierania odpadów budowlanych moŜna uŜywać samochodów przystosowanych do przewozu 
kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu 
zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

7. do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, 
wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych naleŜy uŜywać samochodów przystosowanych 
specjalnie do tego celu i wyposaŜonych, tak aby transport odpadów nie powodował 
zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

8. zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;  

9. podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały 
się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

 
ROZDZIAŁ IV 

 
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji, dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów oraz ilo ści odpadów wyselekcjonowanych, do których 
osiągnięcia zobowi ązane są podmioty uprawnione 

 
§ 8 

 
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 
1.  do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji, 
2.  do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50%, 
3.  do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35%, 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Inne wymagania wynikaj ące z gminnego planu gospodarki odpadami 

 
§ 9 

 
Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają 
przekazaniu najpierw do odzysku lub recyklingu, a jeśli nie jest to technicznie moŜliwe 
unieszkodliwieniu na składowisku odpadów. 

 
§ 10 

 
1.  Masa odpadów komunalnych, zbieranych przez właścicieli nieruchomości, jest rejestrowana przez 

podmiot uprawniony, z którymi mają oni podpisane umowy. 
2.  Gmina, poprzez podmioty uprawnione - prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

3.  Gmina, poprzez podmioty  uprawnione - prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości 
odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było 
moŜliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

4.  Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich 
przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej 
kolejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

 



ROZDZIAŁ VI 
 

Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe, maj ących na celu ochron ę przed 
zagro Ŝeniem lub uci ąŜliwo ścią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego u Ŝytku 
 

§ 11 
 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego, ponoszą teŜ pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 
 

§ 12 
 

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe: 
1.  Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren 

nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania; 
2.  WyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec; 
3.  W miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub  

w inny sposób zagraŜającego otoczeniu - w nałoŜonym kagańcu; 
4.  Zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości moŜe mieć miejsce  

w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeŜeniem; 

5.  Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaŜ oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych uchwał 
Rady Gminy Pawłowice; 

6.  Natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego,  
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 
postanowienie to nie dotyczy osób, korzystających z psów przewodników; 

7.  Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób, 
korzystających z pomocy psów – przewodników; 

 
ROZDZIAŁ VII 

 
Wymagania odno śnie utrzymywania zwierz ąt gospodarskich na terenach wył ączonych 

z produkcji rolniczej 
 

§ 13 
 

1.  Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w budynkach wielorodzinnych i obiektach im przynaleŜnych oraz na terenach osiedli 
mieszkaniowych. 

2.  JeŜeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę naleŜy niezwłocznie przekazać 
przedsiębiorcom zajmującym się zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegaj ące obowi ązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  
 

§ 14. 
 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 
1.  skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego 
2.  zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno-spoŜywczych. 
 
 



§ 15 
 

Deratyzację na obszarach wymienionych w § 14 naleŜy przeprowadzić raz w roku w miesiącu 
wrześniu lub październiku. 

 
§ 16 

 
W przypadku wystąpienia nadmiernej populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, Wójt 
Gminy Pawłowice, określi zarządzeniem obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy 
jej przeprowadzenia. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


