Zał cznik
do Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie
nr XLI/321/06 z dnia 30.03.06r.

Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta Kwidzyna
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekro w Regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta Kwidzyna zwanego
dalej „Regulaminem” jest mowa o:
1) „ZUO” – nale y przez to rozumie Zakład Utylizacji Odpadów Spółk z o.o.
z siedzib w Gilwie Małej,
2) „odpadach komunalnych” – nale y przez to rozumie odpady powstaj ce
w gospodarstwach domowych, a tak e odpady niezawieraj ce odpadów
niebezpiecznych pochodz ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na
swój charakter lub skład s podobne do odpadów powstaj cych w gospodarstwach
domowych,
3) „odpadach biodegradowalnych” – nale y przez to rozumie odpady powstaj ce
w wyniku utrzymania terenów zieleni oraz odpady organiczne powstaj ce
w gospodarstwach domowych,
4) „wła cicielu” – nale y przez to rozumie tak e współwła ciciela, u ytkownika
wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce nieruchomo ci
w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty władaj ce nieruchomo ci ,
5) „terenach zieleni” – nale y przez to rozumie tereny niezabudowane oraz
zabudowane infrastruktur techniczn i budynkami, pełni ce funkcje estetyczne,
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe
§2
Regulamin okre la szczegółowe zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta
Kwidzyna dotycz ce:
1) wymaga w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci
obejmuj ce:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstaj cych w gospodarstwach domowych,
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów
remontowych,
b) uprz tanie błota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze z cz ci nieruchomo ci
słu cych do u ytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemno ci urz dze przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczenia tych urz dze i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz dkowym i technicznym przy uwzgl dnieniu:
a) redniej ilo ci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych b d w innych ródłach,
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b) liczby osób korzystaj cych z tych urz dze ,
3) cz stotliwo ci i sposobu pozbywania si odpadów komunalnych i nieczysto ci
z terenu nieruchomo ci oraz z terenów przeznaczonych do u ytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymaga wynikaj cych z Planu gospodarki odpadami dla miasta Kwidzyna
na lata 2004 – 2010 okre lonym Uchwał Nr XXI/173/04 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004r.,
6) obowi zków osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj cych na celu ochron
przed zagro eniem lub uci liwo ci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do u ytku publicznego,
7) wymaga
dotycz cych utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach
wył czonych z produkcji rolniczej, w tym tak e zakazu ich utrzymywania na
okre lonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo ciach,
8) wyznaczania obszarów podlegaj cych obowi zkowi deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

Rozdział II
Wymagania w zakresie szczegółowych zasad utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
nieruchomo ci.
§3
Wła ciciele nieruchomo ci s zobowi zani do:
1) utrzymania czysto ci i porz dku oraz dbania o estetyczny wygl d nieruchomo ci,
2) regularnego strzy enia trawy nie rzadziej ni raz w miesi cu. Tereny
niezagospodarowane (nieu ytki) winny by koszone co najmniej dwa razy w okresie
wegetacyjnym,
3) utrzymania we wła ciwym stanie sanitarnym i porz dkowym znajduj cych si na
terenie nieruchomo ci pojemników na odpady stałe, ciekłe i kabin WC.
§4
1. Wła ciciele nieruchomo ci zabudowanych, przył czonych do istniej cej kanalizacji
sanitarnej zobowi zani s do zawarcia umowy z przedsi biorc posiadaj cym zezwolenie
na prowadzenie działalno ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2. Wła ciciele nieruchomo ci zabudowanych, nie przył czonych do istniej cej kanalizacji
sanitarnej zobowi zani s do wyposa enia nieruchomo ci w zbiornik bezodpływowy oraz
do zawarcia umowy z przedsi biorc posiadaj cym zezwolenie na opró nianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczysto ci ciekłych.
3. Wła ciciele nieruchomo ci zobowi zani s udokumentowa spełnienie wymogów
okre lonych , w ust. 1 i 2 poprzez okazanie zawartej umowy i dowodów płacenia
z te usługi.
4. Dowody, o których mowa w ust.3 nale y przechowywa .
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§5
Przedsi biorcy, zajmuj cy si odbiorem stałych odpadów komunalnych, powinni
przekazywa odpady do składowania wył cznie do miejsc, o których mowa w art.9 ust. 2
ustawy o odpadach (Dz. U. nr 96 poz.592 z 1997r. z pó . zm.).
§6
Wła ciciele nieruchomo ci zobowi zani s
do selektywnego zbieranie odpadów
komunalnych, w tym, powstaj cych w gospodarstwach domowych odpadów
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i odpadów remontowych. Selektywne zbieranie
odpadów komunalnych winno si odbywa według nast puj cych zasad:
1) spo ród odpadów komunalnych nale y segregowa odr bnie: makulatur , tworzywo
sztuczne, szkło oraz odpady biodegradowalne,
2) do segregacji odpadów komunalnych powinny by stosowane:
a) pojemniki o pojemno ci 1100L – dla nieruchomo ci w zabudowie
wielorodzinnej,
b) worki foliowe o pojemno ci 70 L – dla nieruchomo ci w zabudowie innej ni
wielorodzinna.
3) wprowadza si jednolit kolorystyk pojemników oraz worków foliowych, o których
mowa w pkt. 2:
a) makulatura – kolor niebieski,
b) tworzywo sztuczne – kolor ółty,
c) szkło – kolor zielony,
d) odpady biodegradowalne – kolor br zowy.
4) wielkogabarytowe odpady komunalne (np. meble, artykuły gospodarstwa domowego)
– powinny by wywo one przez wła cicieli nieruchomo ci bezpo rednio do Z U O lub
te wystawione obok pojemników na odpady w terminach ustalonych z podmiotem
zajmuj cym si usuwaniem odpadów komunalnych.
5) odpady niebezpieczne takie, jak:
a) przeterminowane leki powinny by gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych, znajduj cych si w punktach sprzeda y leków,
b) zu yte baterie powinny by gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych, znajduj cych si w punktach sprzeda y detalicznej baterii,
szkołach oraz innych punktach dost pnych dla mieszka ców. Wykaz tych
punktów podany b dzie do publicznej wiadomo ci na urz dowych tablicach
informacyjnych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urz du
Miejskiego w Kwidzynie.
6) odpady remontowe – powinny by gromadzone do odr bnych pojemników
przystosowanych do gromadzenia tego typu odpadów i bezpo rednio wywo one do
Z U O.
§7
Wła ciciele nieruchomo ci, prowadz cy stał lub sezonow działalno gastronomiczn lub
handlow bran y spo ywczej, zobowi zani s do ustawiania na zewn trz lokalu lub obiektu
wystarczaj cej liczby koszy na mieci, ich systematycznego opró niania oraz sprz tania
najbli szego otoczenia lokalu z odpadów powstałych w zwi zku z prowadzon działalno ci
handlow lub gastronomiczn .
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§8
Wła ciciele nieruchomo ci, na których prowadzone s prace budowlane oraz wykonawcy
prac budowlanych, zobowi zani s do:
1) wyposa enia nieruchomo ci w pojemniki przystosowane do gromadzenia tego typu
odpadów,
2) wyposa enia nieruchomo ci w kabin WC,
3) zapewnienia czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci oraz na terenie
przyległym.
§9
Wła ciciele nieruchomo ci, na których zlokalizowane s gara e wolnostoj ce lub
w zabudowie szeregowej zobowi zani s wyposa y nieruchomo w pojemniki na odpady.
§ 10
1. Wła ciciele nieruchomo ci zobowi zani s do uprz tania błota, niegu, lodu i innych
zanieczyszcze z cz ci nieruchomo ci słu cych do u ytku publicznego według
nast puj cych zasad:
1) uprz tanie chodników z zanieczyszcze w okresie od marca do pa dziernika winno
odbywa si poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników a powstałe nieczysto ci
powinny by uprz tni te do kraw dzi jezdni,
2) w miesi cach od listopada do marca, je eli wyst pi gołoled , nale y niezwłocznie po
wyst pieniu złych warunków atmosferycznych chodnik posypa piaskiem,
3) w przypadku wyst pienia opadów niegu, bezpo rednio po ich zako czeniu, nale y
chodnik od nie y i posypa piaskiem, a nieg nale y pryzmowa wzdłu kraw dzi
chodnika,
4) po usuni ciu błota z chodników nale y je zgarn do kraw dzi jezdni.
2. Działania wynikaj ce z realizacji postanowie ust.1 nie mog powodowa uszkodze
nawierzchni chodników.
3. Usuwanie nieczysto ci z trawników, placów zabaw i innych terenów znajduj cych si w
granicach nieruchomo ci a słu cych do u ytku publicznego nale y do obowi zków
wła ciciela.
4. Wła ciciele nieruchomo ci wyposa onych w piaskownice znajduj ce si w miejscach
słu cych do publicznego u ytku, s zobowi zani do wymiany piasku przynajmniej dwa
razy w roku, w okresie od kwietnia do sierpnia.
§ 11
Zarz dcy dróg s zobowi zani niezwłocznie, jednak nie pó niej ni do ko ca kwietnia
ka dego roku usuwa pozostało ci po zimowym utrzymaniu dróg, a w szczególno ci do
usuwania z nich ziemi i piasku.
§ 12
Organizatorzy imprez masowych i rekreacyjnych na wolnym powietrzu zobowi zani s do:
1) bie cego utrzymania porz dku i czysto ci,
2) ustawienia odpowiedniej ilo ci pojemników na odpady oraz kabin WC,
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3) uprz tni cia po zako czeniu imprezy, terenu, wraz z terenami bezpo rednio
przyległymi tj.: chodnikami, parkingami i terenami zieleni.
§13
Zarz dcy rodzinnych ogrodów działkowych zobowi zani s do:
1) wyposa enia, w okresie od marca do pa dziernika, ogrodów działkowych
w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
2) zapewnienia systematycznego ich opró niania,
§ 14
1. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych winno si odbywa w miejscach do tego
przeznaczonych tj. w myjniach i warsztatach samochodowych.
2. Dopuszcza si mo liwo mycia pojazdów mechanicznych, poza myjniami, czyst wod
bez u ycia rodków chemicznych na terenach utwardzonych, urz dzonych przez
wła ciciela nieruchomo ci, odpowiednio oznaczonych i wyposa onych w piaskownik.
Odpływ zanieczyszczonej wody powinien by ukierunkowany w stron piaskownika.
3. Piasek w piaskowniku nale y wymienia przynajmniej raz w roku, a zanieczyszczony
wywozi bezpo rednio do ZUO.
4. Dopuszcza si mo liwo przeprowadzania drobnych napraw pojazdów mechanicznych
poza warsztatami samochodowymi. Naprawy te nie mog powodowa zanieczyszczenia
rodowiska, a w szczególno ci przedostawania si zanieczyszcze do kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i zbiorników wodnych.
§ 15
Zabrania si :
1) gromadzenia zu ytych opon na terenie nieruchomo ci. Odpady te nale y przekazywa
bezpo rednio do Z U O,
2) składowania na terenie nieruchomo ci odpadów wyst puj cych w postaci ciekłej
o wła ciwo ciach wybuchowych, r cych, utleniaj cych, łatwopalnych oraz oleistych.
Odpady nale y przekazywa do wskazanych przez Z U O firm, zajmuj cych si
utylizacj takich odpadów.
§ 16
1. W stosunku do zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego nale y post powa
zgodnie z przepisami ustawy o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym / Dz.U. nr
180 poz.1495 z 2005r. /.
2. W stosunku do pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innych nie zarejestrowanych
pojazdów nale y post powa zgodnie z przepisami art. 50a ustawy z dnia 20.06.1997r.
Prawo o ruchu drogowym / z 2002r Dz.U. Nr 134 poz.1133 z pó .zm. /.
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Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemno urz dze przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomo ci i na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczenia tych urz dze i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym i technicznym.
§ 17
1. Ka da nieruchomo winna by wyposa ona w pojemnik metalowy lub plastikowy,
estetyczny, oznaczony numerem posesji, szczelnie zamykany.
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny by przystosowane do opró niania za pomoc
urz dze mechanicznych.
3. Pojemnik powinien sta w miejscu specjalnie przygotowanym tj.: utwardzonym
i utrzymanym w czysto ci, w miejscu nie stwarzaj cym uci liwo ci dla mieszka ców,
oddalony od ci gów ulicznych.
§ 18
Do zbierania odpadów komunalnych mog by stosowane wył cznie znormalizowane
pojemniki i kontenery typu: KP–7, PA–1100 L, L, P-60 L P–110 P-120 L, P-240 L, z
przeznaczeniem dla ni ej wymienionych nieruchomo ci:
1) nieruchomo ci zabudowane budynkiem zamieszkałym do czterech osób powinny by
wyposa one w pojemnik o pojemno ci nie mniejszej ni 60 L, 110 L / P – 110 L /,
2) nieruchomo ci zabudowane budynkiem, w którym mieszka od pi ciu do o miu osób
powinny by wyposa one w pojemniki o pojemno ci nie mniejszej ni
200 L /2x P – 110 L, 2x P – 120 L, 1x P - 240 L/
3) nieruchomo ci zabudowane budynkiem, w którym zamieszkuje powy ej o miu osób
powinny by wyposa one w pojemniki, których ł czna pojemno b dzie
odpowiadała iloczynowi liczby zamieszkałych osób x 27,5 L / KP–7 lub PA–1100 L /.
§ 19
Podmioty prowadz ce działalno
gospodarcz oraz inne jednostki organizacyjne,
a w szczególno ci: urz dy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki
społecznej, szkoły, przedszkola, powinny posiada pojemniki słu ce do gromadzenia stałych
odpadów komunalnych o pojemno ci odpowiedniej do zakresu i rodzaju prowadzonej
działalno ci.
§ 20
Tereny rodzinnych ogrodów działkowych powinny by wyposa one w metalowe lub
plastikowe, estetyczne, szczelnie zamykane pojemniki na odpady w ilo ci odpowiedniej do
wytworzonych odpadów, o pojemno ci nie mniejszej ni 1100 l
§ 21
1. W okresie od maja do wrze nia pojemniki na odpady komunalne powinny by poddawane
dezynfekcji nie rzadziej ni raz w miesi cu.
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2. Za przeprowadzenie dezynfekcji pojemnika odpowiedzialny jest podmiot, który zawarł
umow z przedsi biorc odbieraj cym odpady.
Rozdział IV
Cz stotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczysto ci ciekłych
z terenu nieruchomo ci oraz z terenów przeznaczonych do u ytku publicznego
§ 22
Wywóz nieczysto ci ciekłych powinien nast powa stosownie do ilo ci zu ytej wody, tak aby
nie dopu ci do przepełniania zbiorników bezodpływowych.
§ 23
1. Odpady komunalne segregowane w zabudowie wielorodzinnej b d odbierane w sposób
okre lony w harmonogramie ustalonym z przedsi biorc zajmuj cym si usuwaniem
odpadów komunalnych, z cz stotliwo ci zapobiegaj c przepełnianiu si pojemników,
ale nie rzadziej ni :
1) tworzywa sztuczne i szkło – raz w tygodniu,
2) makulatura – dwa razy w miesi cu,
3) odpady biodegradowalne – raz w tygodniu.
2. Odpady komunalne segregowane w zabudowie innej ni wielorodzinna b d odbierane
w sposób okre lony w harmonogramie ustalonym z przedsi biorc , ale nie rzadziej ni raz
w tygodniu.
§ 24
1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych winny
by opró niane nie rzadziej ni raz w tygodniu.
2. Dopuszcza si mo liwo opró niania pojemników co drugi tydzie , w przypadku gdy w
budynku zameldowanych jest od jednej do dwóch osób i cz stotliwo
wywozu
nieczysto ci zapewni wła ciwy stan sanitarny i porz dek.
§ 25
Odpady wielkogabarytowe powinny by wywo one na bie co.
§ 26
Odpady komunalne z terenu budowy i odpady remontowe powinny by wywo one w taki
sposób, aby na terenie budowy zapewni porz dek.
§ 27
1. Kosze uliczne znajduj ce si w miejscach publicznych w okresie od pa dziernika do
kwietnia powinny by opró niane co najmniej dwa razy w tygodniu, a od maja do
wrze nia co najmniej trzy razy w tygodniu.
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2. Kosze na mieci ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest stała lub sezonowa
działalno gastronomiczna b d handlowa bran y spo ywczej powinny by opró niane z
cz stotliwo ci zapobiegaj c ich przepełnianiu.
§ 28
Odpady komunalne z nieruchomo ci, na których zlokalizowane s gara e wolnostoj ce
i w zabudowie szeregowej powinny by wywo one nie rzadziej ni raz w miesi cu.
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.
§ 29
Wprowadza si maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
dopuszczony w kolejnych latach do składowania na składowisku odpadów:
1) 2006r. – 97%
2) 2007r. – 93%
3) 2008r. – 87%
4) 2009r. – 80%
5) 2010r. – 75%
Rozdział VI
Inne wymagania wynikaj ce z Planu gospodarki odpadami dla miasta Kwidzyna
na lata 2004 – 2010 okre lone Uchwał Nr XXI/173/04
Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004r.
§ 30
1. Post powanie z odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w zwi zku z prowadzon
działalno ci gospodarcz winno odbywa si zgodnie z decyzjami wydanymi przez
wła ciwe organy.
2. Przedsi biorcy b d cy wytwórcami odpadów, powstaj cych w wyniku prowadzonej
działalno ci, zobowi zani s raz na kwartał przedstawi Burmistrzowi Miasta pełny wykaz
odpadów, b d cych przedmiotem ich działalno ci, sporz dzony na podstawie Kart
Ewidencji Odpadów, jak równie kserokopie kart przekazania odpadów na składowisko.
3. Przedsi biorcy prowadz cy skup surowców wtórnych, zobowi zani s raz na kwartał
przedło y informacj Burmistrzowi Miasta dotycz c ilo ci przyj tych surowców oraz
sposobu dalszego post powania z nimi.
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Rozdział VII
Obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe,
maj ce na celu ochron przed zagro eniem lub uci liwo ci dla ludzi
oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku.
§ 31
Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe zobowi zane s do:
1) niezwłocznego sprz tania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierz ta
w miejscach publicznych w szczególno ci na klatkach schodowych, lub innych
pomieszczenia wspólnego u ytku, jak równie chodnikach, ulicach, placach zabaw
i na terenach zieleni,
2) wyposa enia psów w obro
z oznaczeniem umo liwiaj cym identyfikacj
wła ciciela,
3) wyprowadzania psów wył cznie na smyczy i w kaga cu. Obowi zek dotyczy równie
prowadzenia psów w pomieszczeniach wspólnego u ytku, takich jak korytarze, klatki
schodowe znajduj cych si w budynkach wielomieszkaniowych, z zastrze eniem
zawartym w § 34.
4) okazywania na danie osób uprawnionych dowodu wniesienia podatku od posiadania
psa oraz dokumentu dokonania obowi zkowego szczepienia,
5) dbania o to aby zwierz ta nie zakłócały spokoju innym mieszka com.
§ 32
Psy zwolnione ze smyczy, bez kaga ca, lub bez znaczka identyfikacyjnego oraz pozostawione
bez dozoru w miejscach publicznych, traktowane b d jak bezdomne, chwytane
i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierz t lub przed przewiezieniem, do
wskazanego miejsca przetrzymywania zwierz t.
§ 33
Zabrania si wyprowadzania psów na tereny słu ce do zabaw dzieci tj. terenów zieleni,
piaskownic, boisk, łobków, przedszkoli i szkół.
§ 34
Na terenie miasta Kwidzyna psy bez smyczy mo na wyprowadza na wymienione ni ej,
specjalnie oznaczone miejsca, okre lone szczegółowo na mapie stanowi cej zał cznik do
niniejszego regulaminu:
1) ul. Plantowa
teren zieleni od strony ul. Łu yckiej,
2) ul. Polna
teren zieleni przy ogródkach działkowych,
3) ul. Strumykowa
teren niezabudowany przed wjazdem na Strzelnic Miejsk ,
4) ul. Sportowa
skrzy owanie z os. Zacisze ( przy stadionie miejskim ),
5) ul. Baczy skiego
teren zieleni przy pasa u miejskim,
6) ul. Staszica
teren niezabudowany poło ony na ko cu ulicy
7) ul. Sokola
teren niezabudowany poło ony na przeciw przystanku
autobusowego,
8) ul. Hallera
park (cz
granicz ca z torowiskiem),
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9) ul. Gda ska
10) ul. Warszawska
11) ul. Warszawska

tereny zieleni przy Gdanisku,
teren w parku za Urz dem Miejskim,
teren zieleni w pobli u sklepu Biedronka.
§ 35

Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn , wymaga zezwolenia
Burmistrza Miasta Kwidzyna wydanego na zasadach okre lonych odr bnymi przepisami.
§ 36
1. Zabrania si hodowli kotów i psów w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach
o zabudowie szeregowej, jak te w budynkach jednorodzinnych znajduj cych si na
działkach o powierzchni mniejszej ni 500 m 2 z zastrze eniem postanowie ust. 2.
2. Dopuszcza si mo liwo prowadzenia na terenie miasta hodowli kotów i psów, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wła cicieli s siednich nieruchomo ci, na której
zlokalizowana jest hodowla.
§ 37
Zabrania si :
1) pozostawiania zwierz t domowych bez dozoru, je eli zwierz nie jest nale ycie
uwi zane lub nie znajduje si w pomieszczeniu zamkni tym albo na terenie
ogrodzonym w sposób uniemo liwiaj cy wydostanie si zwierz cia na zewn trz,
2) doprowadzania zwierz cia przez dra nienie lub płoszenie do stanu, w którym staje si
ono niebezpieczne.
Rozdział VIII
Wymagania dotycz ce utrzymywania zwierz t gospodarskich
na terenach wył czonych z produkcji rolniczej, w tym tak e zakazu ich utrzymywania
na okre lonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo ciach
§ 38
1. Na terenie miasta Kwidzyna wprowadza si zakaz utrzymywania zwierz t gospodarskich
z wyj tkiem terenów gospodarstw rolnych poło onych w granicach miasta.
2. Na terenach nieb d cych gospodarstwem rolnym zwierz ta gospodarskie mog by
utrzymywane je li wła ciciel zainteresowany hodowl uzyska pisemn zgod wła cicieli
s siednich nieruchomo ci.
3. Wprowadza si zakaz hodowli goł bi na terenie miasta za wyj tkiem gospodarstw rolnych
poło onych w granicach miasta.
4. Dopuszcza si mo liwo prowadzenie hodowli goł bi na terenie miasta po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody wła cicieli s siednich nieruchomo ci, na której zlokalizowany
jest goł bnik.
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Rozdział IX
Wyznaczanie obszarów podlegaj cych obowi zkowi deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
§ 39
1. Obowi zkowej deratyzacji podlegaj
obszary skoncentrowanego budownictwa
mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, tereny przemysłowe zakładów pracy,
przetwórstwa rolno spo ywczego i innych jednostek organizacyjnych.
2. Deratyzacj przeprowadza si obowi zkowo co roku, w kwietniu i we wrze niu.

11

