
Uchwała Nr XXXII/178/12
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIII/204/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urzęd. Wojew. Warm. – Mazur. z 2006r. Nr 63, poz. 1152 
z późn.zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Andrzej Wiczkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/178/12 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OSTRÓDA 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2)jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub podmiot posiadający wydane przez wójta, 
ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, 

3)pojemnikach - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki i kontenery, służące do gromadzenia odpadów oraz 
przystosowane do wywozu sprzętem specjalistycznym a także worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
udostępniane przez jednostkę wywozową. 

4)umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z jednostką 
wywozową przez właścicieli nieruchomości, 

5)zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej 
dwa lokale mieszkalne; 

6)zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszczącymi więcej niż dwa lokale a więc 
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

7)chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny 
oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów 
odpadów: 

1)papier i tektura; 

2)metale; 

3)tworzywa sztuczne; 

4)opakowania wielomateriałowe; 

5)szkło; 

6)odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

7)odpady zielone; 

8)przeterminowane leki; 

9)chemikalia; 

10)zużyte baterie i akumulatory; 

11)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12)meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13)odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14)zużyte opony. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako „odpady suche”. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady - „odpady 
mokre”. 

§ 4. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi: 

1)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady resztkowe w wyniku prowadzonej segregacji należy 
gromadzić w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 9 ust. 1-3. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje 
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odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów 
w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru, 

2)papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio 
oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach 
odbioru tych odpadów, 

3)szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów, 

4)odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – 
„odpady mokre” należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów, 

5)przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub 
przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

6)chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7)zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub 
przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 
1495 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do wyznaczonych miejsc 
gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne 
w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy 
zbierać w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych; odpady te powinny być zgromadzone w miejscu 
odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru; 

10)odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych 
do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 
Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów 
w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 5. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je 
kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania śliskości 
przez posypanie piaskiem lub z zastosowaniem środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć w miejsca niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 
umożliwiając ich sprzątnięcie przez służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 

1)na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są 
do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników 
wodnych lub do ziemi, 

2)na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1)niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2)przeprowadzania napraw drobnych, a więc wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów, regulacji 
pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są 
one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
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§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich 
nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w Rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej 
minimum: 

1)30 l na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej; 

2)3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 

3)15 l na 1 miejsce/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach 
akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej, pola 
namiotowe, Ekomarina; 

4)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, 
placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach 
biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być 
wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l; 

5)15 l na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien 
być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l; 

6)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, 
uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co 
najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 l; 

7)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych 
punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l oraz w co najmniej 1 kosz uliczny 
ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu; 

8)20 l na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym 
okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 działkę/1 tydzień; 

9)10 l na 1 miejsce handlowe/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 
1 pojemnik o pojemności 110 l; 

10)10 l na 10 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych /1 tydzień z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być 
wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l; PKT 6 i 7 ; 

11)240 l na jedno miejsce pochówku/rok; 

12)minimum 1 pojemnik 110 l na działkę letniskową lub na domek letniskowy. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności: 

1)pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l; 

2)kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l; 

3)worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 60 l; 110 l ; 

4)kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l; 

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne: 

1)kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych; 

2)kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych i metali; 

3)kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła; 

4)kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów); z umieszczonym oznakowaniem 
określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu. 

4. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 3, pod 
warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów. 

5. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość 
odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 1 pkt 
1). 

§ 10. Zakazuje się: 

1)zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika; 

2)wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych; 

3)umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady 
budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale; 

4)umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz 
pochodzących z działalności gospodarczej. 
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§ 11. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy, 
w tym w szczególności przepisy § 22 i 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości 
nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed 
terminem odbioru. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-
porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. 

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1)odpady mokre (bioodpady): 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2)odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło 
- nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4)meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku; 

5)odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

6)odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

7)odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór po uzgodnieniu terminu z jednostką wywozową; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując 
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej 
raz na kwartał. 

4. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Ostróda na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku 
kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa 
wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Ostróda. 

5. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy 
Ostróda na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji zlewnej. 

6. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu 
Ostródzko - Iłwaskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami 
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jaką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
Rudno Sp. z o.o. 

§ 16. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów, właściwe postępowanie 
z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. 

§ 17. Promowanie i wspomaganie stosowania przydomowych kompostowników odpadów zielonych. 

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. 

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy: 
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1)uzyskanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną, stosownie do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów; 

2)wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec; 

3)prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - 
w nałożonym kagańcu. 

2. Każdy mieszkaniec gminy posiadający psa zobowiązany jest zgłosić go do rejestracji i oznaczyć znaczkiem 
identyfikacyjnym z numerem ewidencyjnym w/g następujących zasad: 

1)rejestracji podlegają wszystkie psy, niezależnie od celu, miejsca i sposobu ich utrzymania, 

2)rejestr psów obejmuje zaewidencjonowanie następujących danych: 

a) imię i nazwisko właściciela psa, 

b) adres miejsca utrzymywania psa, 

c) imię i płeć psa, 

d) rasę i inne cechy opisujące wygląd psa, 

e) wiek psa,numer ewidencyjny, 

3)psy rejestruje się w Urzędzie Gminy w Ostródzie wraz z rejestracją następuje wydanie znaczka identyfikacyjnego 
z numerem ewidencyjnym, 

4)koszt rejestracji i identyfikatora ponosi Gmina, 

5)osoby posiadające psy w dniu wejścia w życie regulaminu zobowiązane są do ich rejestracji i oznakowania w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie regulaminu, 

6)każda osoba, która wejdzie w posiadanie psa po dniu wejścia w życie regulaminu, zobowiązana jest do jego rejestracji 
i oznaczenia w w/w sposób w następujących terminach: 

a) szczenięta - do końca czwartego miesiąca życia; 

b) osobniki dorosłe - w okresie trzydziestu dni licząc od dnia wejścia w posiadanie zwierzęcia, 

7)w przypadku zbycia, zaginięcia lub śmierci psa, jego posiadacz zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w rejestrze 
psów, w terminie 30 dni od dnia daty zaistnienia zdarzenia, 

8)zgłoszenie psa do rejestracji, jak i wykreślenie z rejestru dokonuje się na drukach opracowanych przez Urząd Gminy 
i dostępnych w Urzędzie. 

3. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych osoby je utrzymujące są zobowiązane do: 

1)stałego i skutecznego dozoru; 

2)nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, 
takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – 
przewodników; 

3)nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny 
objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy; 

4)natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być 
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników; 

5)utrzymywania miejsca bytowania zwierząt domowych w czystości i porządku; 

6)ograniczania zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

3. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel 
ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren 
ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

5. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie 
na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

6. Postanowienia ust. 4 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych. 

§ 20. W odniesieniu do zwierząt domowych zabrania się: 

1)wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu oraz innych miejsc objętych takim 
zakazem; 

2)utrzymywania zwierząt domowych w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarne; 
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3)pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, 
urzędów, instytucji użyteczności publicznej i miejsc objętych zakazem ich wprowadzania; 

4)zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt. 

§ 21. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek postępowania ze zwłokami zwierząt padłych, stosownie do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zwłoki zwierząt lub ich części należy przekazać do tymczasowego punktu 
gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach lub przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie 
działalności w tym zakresie. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 22. 1. Wprowadza się zakaz trzymania zwierząt gospodarskich na terenach: 

1)zabudowie wielorodzinnej, 

2)o zabudowie jednorodzinnej położonej na terenie o zabudowie wielorodzinnej, 

3)na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej; 

4)na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego. 

2. Jeśli hodowla zwierząt prowadzona jest na terenie o zabudowie jednorodzinnej, który sąsiaduje z nieruchomością 
o zabudowie wielorodzinnej, to wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy tej nieruchomości. 

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości posiadający zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli 
w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, szczególnie w zakresie hałasu i nieprzyjemnych zapachów. 

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, by nie pogarszała warunków zdrowotnych, 
sanitarnych i porządkowych otoczenia, a także by nie prowadziła do zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz innych 
uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

3. Pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta gospodarskie, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie powinny być 
utrzymane w należytej czystości. 

4. Jeśli ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, 
należy je kierować do zbiorników bezodpływowych za pomocą krytych rowków ściekowych, by nie dopuścić do skażenia wód 
gruntowych i gleby. 

5. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla 
zwierząt, należy składować w szczelnych zbiornikach, zamkniętych płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, 
wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

6. Wybiegi dla zwierząt powinny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim materiałem, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren wybiegu. 

7. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, 
karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 24. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w miesiącach marzec i październik każdego roku na 
terenach nieruchomości i za każdym razem w przypadku stwierdzenia dużej ilości gryzoni. 

2. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia 
środków zwalczających gryzonie. 

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności 
publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów 
cieplnych, studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp. 

4. Deratyzacja powinna być poprzedzona akcją sanitarno-porządkową, mającą na celu przegląd nieruchomości pod 
kątem jej niedostępności dla szczurów. 

5. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy. 

§ 25. 1. Deratyzacja powinna być prowadzona według następujących zasad: 

1)w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni należy, z zachowaniem koniecznej ostrożności, wyłożyć możliwie dużą ilość 
niewielkich porcji trutki; 

2)porcje trutki należy wykładać na wodoodpornych podstawkach zapobiegających jej rozsypywaniu; 

3)w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić informację o truciźnie i dacie jej wyłożenia; 

4)należy prowadzić obserwację miejsc, w których wyłożono trutkę; 

5)po zakończeniu akcji deratyzacyjnej należy zebrać pozostałą trutkę i przekazać ją do utylizacji. 

2. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni należy: 
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1)przeprowadzić zabieg deratyzacji polegający na systematycznym wykładaniu niewielkich porcji trutki, aż do momentu, 
kiedy przestanie być zjadana; 

2)posprzątać padłe gryzonie i resztki trutki. 

3. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Wójt Gminy Ostróda może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji 
w każdym innym terminie niż terminy wskazane w ust. 1. 
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