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UCHWAŁA NR XXIII.174.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 21 lutego 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica, zwany w dalszej
części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX.160.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII.174.2013
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 21 lutego 2013r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Łęknicy;
2) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;
3) chowie zwierząt - rozumie się to pojęcie w sposób, w jaki zostało ono użyte w Ustawie z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm);
4) drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w związku z art. 4
pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn.
zm.);
5) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
6) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola,
żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy oraz ośrodki kultury i sportu,
cmentarze, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady
przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska
kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, boiska i stadiony sportowe, skateparki,
ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice
straży pożarnych, straży granicznych, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi
technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele i hostele,
gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nieobejmujące siedliska części
gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady
produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne;
7) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a więc nieruchomości, gdzie człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje
majątek;
8) przydomowej kompostowni - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania
odpadów organicznych - ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
9) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz. 21);
10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391);
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier, tektura (makulatura, karton);
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2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
13) odpady zielone.
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów. Odpadów tych należy pozbywać się w sposób i z częstotliwością określoną w rozdziale 5.
3. Niedopuszczalne
nieruchomościach.

jest

umieszczanie

w koszach

ulicznych

odpadów

zebranych

na

innych

4. W przypadku pojawienia się odpadów zmieszanych (niesegregowanych), właściciele nieruchomości
zobowiązani są do umieszczenia ich w odrębnych pojemnikach.
§ 3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, powinno odbywać się
niezwłocznie poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych z użyciem detergentów poza myjniami może odbywać się wyłącznie
na terenie utwardzonym i zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzenie ich w zbiornikach bezodpływowych. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.
§ 5. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i odprowadzanie ścieków do gruntu,
wyłącznie w przypadku nie stosowania detergentów.
§ 6. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
oraz pod warunkiem że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób
postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi polegać mogą wyłącznie na
drobnych naprawach związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, w szczególności: wymianie kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) kosze na śmieci metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 20 l na placach i drogach
publicznych;
2) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 60 l na pozostałych
nieruchomościach.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–4–

Poz. 666

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w zamykane, szczelne
pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
o minimalnej pojemności:
1) 15 l - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;
2) 3 l - na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola,
żłobka;
3) 5 l - na jedno łóżko lub miejsce w szpitalach, hotelach, domach opieki i itp.;
4) 5 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
5) 5 l - na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-4;
6) 5 l - na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk,
punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;
7) 10 l - na 1 działkę w ogródkach działkowych i obiektach rekreacji indywidualnej w okresie od 1 kwietnia
do 31 października każdego roku i 3 l poza tym okresem;
8) 2 l - na 1 miejsce pochówku, a w dniu 1 i 2 listopada dodatkowo przy każdym wejściu na cmentarz
pojemnik 1100 l.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) mają posiadać
oznaczenie w formie napisu „zmieszane”. Obowiązek ten nie dotyczy pojemników na placach i drogach
publicznych.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków do gromadzenia zbieranych selektywnie
odpadów komunalnych - innych niż zmieszane - w wielkości 60 l.
§ 10. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6 i 13 zbierane są
w zamykanych, szczelnych pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między
terminami odbioru odpadów.
§ 11. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników i worków przeznaczonych do:
a) zbierania papieru i tektury - kolor niebieski;
b) zbierania szkła - kolor biały;
c) zbierania metali – kolor czerwony;
d) zbierania tworzyw sztucznych – kolor żółty;
e) zbierania opakowań wielomateriałowych - bezbarwne;
f) zbierania odpadów ulegających biodegradacji - kolor czarny;
g) zbierania odpadów zielonych – kolor zielony.
2. Pojemniki powinny być oznaczone przez wskazanie frakcji odpadów, na które są przeznaczone poprzez:
zastosowanie odpowiedniego koloru pojemnika lub naniesienie odpowiedniego napisu albo poprzez naniesienie
oznakowania graficznego w odpowiednim kolorze na pojemniku.
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne.
2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed
nieruchomość lub bezpośrednio przy wejściu na nieruchomość, tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
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3. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględniania przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm).
4. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na placach i drogach publicznych nie może przekraczać
150 metrów.
§ 13. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości
w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez bieżącą naprawę ich szczelności, a także
w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich mycie co najmniej dwa razy w roku.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017
z perspektywą do 2020 roku, Gmina Łęknica znajduje się w Regionie zachodnim gospodarki odpadami.
§ 15. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017
z perspektywą do 2020 roku celem działań w zakresie gospodarki odpadami powinno być:
1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz
systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 1 lipca 2013r.;
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów:
a) w 2013r. nie więcej niż 50%,
b) w 2020r. nie więcej niż 35%;
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.;
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów
do końca 2014r.;
4) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020r.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 17. 1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające
biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym tworzywa sztuczne można także przekazywać
do punktu selektywnego zbierania odpadów.
3) odpady zielone należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:
a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) gromadzić w kompostowniach przydomowych, których objętość nie może przekraczać 1 m3 na każde
500 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej,
4) przeterminowane leki należy:
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a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów,
6) zużyte baterie i akumulatory należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności
publicznej,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) do punktów ich sprzedaży,
8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów,
b) inne niż wymienione w lit. a przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na
dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
2. Opróżnione opakowania należy trwale zgnieść przed umieszczeniem w pojemniku lub worku, jeśli rodzaj
materiału na to pozwala.
§ 18. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych
w § 2 ust. 1 pkt 1- 6 i 13 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej co dwa tygodnie,
b) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej co dwa tygodnie,
c) odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co najmniej co dwa tygodnie,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co najmniej jeden raz w ciągu okresu;
d) papier i tektura – co najmniej co miesiąc,
e) szkło - co najmniej co dwa miesiące,
f) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej co dwa tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej co dwa tygodnie,
b) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej co dwa tygodnie,
c) odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co najmniej co dwa tygodnie,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co najmniej jeden raz w ciągu okresu;
d) papier i tektura - co najmniej co miesiąc,
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e) szkło - co najmniej co dwa miesiące,
f) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej co dwa tygodnie;
3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej co dwa tygodnie,
b) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej co dwa tygodnie,
c) odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co najmniej co dwa tygodnie,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co najmniej jeden raz w ciągu okresu;
d) papier i tektura - co najmniej co miesiąc,
e) szkło - co dwa miesiące,
f) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej co dwa tygodnie.
4) z terenów pozostałych nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej co dwa tygodnie,
b) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej co dwa tygodnie,
c) odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co najmniej co dwa tygodnie,
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co najmniej jeden raz w ciągu okresu;
d) papier i tektura - co najmniej co miesiąc,
e) szkło - co najmniej co dwa miesiące,
f) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej co dwa tygodnie.
§ 19. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 2
ust. 1 pkt 7-12 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;
b) baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży
- w godzinach ich pracy;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach
ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;
d) meble i odpady wielkogabarytowe:
- w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy,
- z terenu nieruchomości dwa razy w roku – odbiór w formie tzw. wystawek, przez przedsiębiorcę
odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach przez niego
określonych;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe:
- wymienione w § 17 pkt 9 lit. a - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego
pracy,
- wymienione w § 17 pkt 9 lit. b – niezwłocznie po zapełnieniu dostarczonego pojemnika zamówionego
u przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w razie zakończenia robót – bezpośrednio po ich
wykonaniu,
f) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy.
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2) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – na bieżąco, w sposób systematyczny,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika
z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna się odbywać nie rzadziej niż cztery
razy na rok.
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
§ 21. 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, ponoszą także pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 22. 1. Właściciele utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
utrzymywanych zwierząt, a do ich obowiązków należy w szczególności:
1) stały i skuteczny dozór;
2) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz
w szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały
spokoju domowego nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) prowadzenie pojedynczo, w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby
dorosłe, zwierząt agresywnych lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia;
4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
placach, parkingach, terenach zielonych itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;
5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Łęknicy.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 23. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach przeznaczonych
do użytku publicznego, wyłączonych z produkcji rolnej.
2. Na terenach innych niż określone w ust. 1, wyłączonych z produkcji rolnej, oznaczonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
warunkiem:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań,
by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;
2) gromadzenia i systematycznego usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt
gospodarskich;
3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych
nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;
4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich, a w przypadku
hodowania pszczół, umieszczania ich w ulach ustawionych w odległości co najmniej 20 m od granicy
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nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji
§ 24. 1. Obszarami na terenie Gminy Łęknica podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
a) obszary oznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako MW – obszary
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) obszary stałych targowisk.
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie co najmniej raz
w roku w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

