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UCHWAŁA NR XXIII/199/2016
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Myślibórz”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zmianami) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVIII/449/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 września 2014 roku w
sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Wąsik
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Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Myśliborzu
Nr XXIII/199/2016
z dnia 30 maja 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I
GMINY MYŚLIBÓRZ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Myślibórz dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w
inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczenia
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu;
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarachomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Myślibórz;
2. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie miasta i gminy Myślibórz, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego systemem
gospodarki odpadami komunalnymi;
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3. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć,
specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, dostępne dla
mieszkańców, do którego mogą przekazywać nieodpłatnie wymienione w § 3 pkt 2 odpady
komunalne zbierane selektywnie;
4. przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o
którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;
5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
6. zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej – zarządzającym) - rozumie się
przez to Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz;
7. przedsiębiorcy odbierającym nieczystości ciekłe - rozumie się przez to podmiot posiadający
zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8. zabudowie
wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób
tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
9. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć w szczególności budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
10. zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych;
11. nieruchomość niezamieszkała - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a
wytwarzane są na jej terenie odpady komunalne
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości (w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi) poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
opisane w rozdziale III regulaminu;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących
frakcji odpadów:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metale i opakowania z metali;
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
g) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
h) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itp.;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
k) zużyte opony;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
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3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu
odpady lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
2. Obowiązek określony w ust. 1 należy wykonać niezwłocznie po ustaniu opadów.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w
miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
pod warunkiem:
1) dokonywania wyłącznie drobnych napraw pojazdów samochodowych,
2) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do
tego przeznaczonych.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 6.Określa się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;
b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i
zagrodową - worki o minimalnej pojemności 120 l;
c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;
2) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;
b) do selektywnego zbierania odpadów - worki o minimalnej pojemności 120 l;
c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;
d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze
uliczne o minimalnej pojemności 20 l.
§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do
częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z
pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:
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1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej:
a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l;
b) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej
pojemności 120 l;
2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie
wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;
3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej:
a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe - co najmniej jeden pojemnik o
minimalnej pojemności 120 l;
b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej
pojemności 120 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;
4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie
wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność
pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z
pojemników oraz uwzględnić średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych,
wynoszącą:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków
biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co
najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia,
dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
3) dla lokali handlowych branży spożywczej i owocowo-warzywnej - 3 l na każdy 1 m²
powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności
110 l na lokal;
4) dla lokali handlowych pozostałych -1 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak
co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden
pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw.
„ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) dla lokali gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych - co najmniej jeden
pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na punkt;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - 10 l na każdego pracownika;
8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. - 20 l na jedno łóżko,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla przychodni (zespół gabinetów lekarskich) - 0, 25 l na jednego pacjenta jednak co
najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
10) dla gabinetów lekarskich - 1 l na jednego pacjenta jednak co najmniej jeden pojemnik o
minimalnej pojemności 120 l;
11) dla ogródków działkowych - 5 l na każdą działkę;
12) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku
rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek;
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13) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;
14) dla cmentarzy - co najmniej 1100 l
15) dla innych nieruchomości niezamieszkałych, niewymienionych powyżej - co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l.
2. Właściciele nieruchomości użytku publicznego (sklepy, biura, urzędy itp.) zobowiązani są do
wyposażenia sąsiedztwa ich wejść/wyjść w kosze na odpady o pojemności minimum 40 litrów,
opróżniane w miarę potrzeb.
3.. Zarządcy dróg i ulic miejskich, w ciągach pieszych zobowiązani są do wyposażenia ich w
kosze uliczne, rozstawione wg rzeczywistych potrzeb.
4. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych, ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności
handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.
§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w przypadku prowadzenia selektywnego
zbierania wyposaża nieruchomość w pojemniki lub worki do segregacji na cztery frakcje i
pojemnik na pozostałości.
§ 10. Przy wyposażaniu w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych właściciel
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość
niezamieszkałą stosuje przepisy § 7 i 8 odpowiednio.
§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek
wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób
uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych na dobę odpadów - 1 l
na 1 osobę.
§ 12. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu
tetrapak oraz metal;
4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.
§ 13.1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę
odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w
składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Myśliborzu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie
realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie
wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb.
2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi odpady ulegające
biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, określonych w niniejszym rozdziale i przekazuje je przedsiębiorcy odbierającemu
odpady.
§ 14. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie)
oraz worki do zbierania selektywnie odpadów komunalnych powinny:
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1) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.);
2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do nich zbierane.
§ 15. 1. Pojemniki, w których gromadzone są odpady, przed odebraniem powinny być utrzymane
przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, w szczególności:
1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;
2) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 16. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady, z zastrzeżeniem możliwości dowozu odpadów zbieranych
selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. przez
właściciela nieruchomości.
§ 17.1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających
biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa
tygodnie, pozostałych odpadów zebranych selektywnie co najmniej raz w miesiącu z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt 2 lit. od h do l regulaminu,
dostarczane są przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z
nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady co najmniej dwa razy
w roku według ogłoszonego harmonogramu, bądź są dostarczane przez właściciela
nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 18. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być
gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie
nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający
swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
§ 19. Przeterminowane leki dostarczane są w sposób ciągły do aptek, w których znajdują się
specjalne pojemniki na te odpady, bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 20. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie
powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 21.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń
do ich gromadzenia, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
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2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z
przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe, z którym
podpisał umowę.
4. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych
wynika z instrukcji ich eksploatacji.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 22. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę
z nieruchomości na terenie Gminy Myślibórz odbywa się w regionalnych instalacjach
przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2018-2023”, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr
XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku ( Dz. Urz. Woj. 2015. 2535 ze zm.).
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 23.1. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są utrzymywać je
na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy
ras uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w
kagańcu,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy gdy opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Zabronione jest pozostawienie psa bez dozoru, jeżeli nie jest należycie uwiązany lub nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 24. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
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2. Właściciel nieruchomości na terenie, której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie jest
zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z
ich hodowlą w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w mieście Myślibórz na terenach
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny mieszkaniowe.
4. Na terenie miasta i gminy Myślibórz zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w
obrębie istniejącej zabudowy wielorodzinnej.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 25. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu październiku w
nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkach zamieszkania
zbiorowego, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz w obrębie nieruchomości,
na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
§ 26. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz
Miasta i Gminy Myślibórz określi dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia podane zostaną do publicznej
wiadomości, w drodze obwieszczenia.

