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UCHWAŁA NR XIX/203/2020
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
RADA MIEJSKA JASTARNI
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/203/2020
Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY JASTARNIA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Jastarnia, dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych;
b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
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 wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach w poszczególnych
nieruchomościach;
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2.
1. Treści niniejszego regulaminu użyto pojęć i definicji zawartych w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw;
3) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2. Pod pojęciami użytymi w uchwale należy rozumieć:
1) nieruchomość - zgodnie z art. 46 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
2) przez nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy należy rozumieć nieruchomość
zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych;
3) przez nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszańcy, a powstają odpady komunalne zwaną dalej „nieruchomością
mieszaną” należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem lub budynkami
służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych z częścią nie służącą zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub
nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i
budynkiem nie służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość
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zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią
niezabudowaną nieruchomości wykorzystywaną do celów działalności gospodarczej;
4) przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, należy rozumieć nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną budynkiem
lub budynkami nie służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w szczególności;
szkoły, obiekty administracji i służb publicznych, obiekty kultu religijnego, obiekty obsługi
komunikacji, obiekty sportowe i rekreacyjne, hotele, obiekty handlowe, gastronomiczne,
targowiska, cmentarze, kempingi.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – wyselekcjonowana z odpadów komunalnych frakcja
odpadów pochodząca z remontów i rozbiórek niewymagających pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia robót budowlanych, niezawierająca odpadów niebezpiecznych;
6) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów – gromadzenie przez właściciela
nieruchomości w przystosowanych do tego pojemnikach odpadów oraz przekazywanie do
odbierania wymienionych w par. 3 ust. 2 niniejszej uchwały odpadów, pod warunkiem, że
masa odpadów innych niż wskazane do zbierania w danym pojemniku nie przekracza 5 %
ogólnej masy odpadów w danym pojemniku;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym
regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) szkła,
2) papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
3) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych,
4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
5) przeterminowanych leków i chemikaliów,
6) odpadów niebezpiecznych,
7) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
8) zużytych baterii i akumulatorów,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urządzeń zawierających freony,
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
12) zużytych opon,
13) żużli i popiołów pochodzące z urządzeń grzewczych,
14) tekstyliów i odzieży,
3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 5 – 10 i 12 - 14 należy
zbierać na terenie nieruchomości w pojemnikach określonych w rozdziale par. 6 ust. 1 pkt 1)
– 3).
4. Pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierające odpadów
wymienionych w ust. 2 należy gromadzić na terenie nieruchomości w pojemnikach
określonych w par. 6 ust. 1 pkt 4).
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych mogą przekazywać do
prowadzonego przez Gminę Jastarnia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust. 2.
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§ 4.
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie po ustaniu opadów do uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku
publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w
miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powinno
nastąpić, co najmniej w ⅔ szerokości chodnika, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia
chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie przy użyciu
środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie w zakresie obejmującym naprawy niepowodujące negatywnego oddziaływania na
środowisko, w tym emisji ścieków, hałasu lub spalin.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.
1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Jastarnia stosować należy worki lub pojemniki spełniające
następujące wymagania:
1) worki o minimalnej pojemności 90 dm3 (litrów) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub
HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie
się worka – do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie,
2) kontenery i pojemniki metalowe o pojemności minimalnej 1,1 m3 lub worki wykonane z
tkaniny z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 0,5 m3 – do zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
3) pojemniki wykonane z metalu o pojemności, co najmniej 15 dm3 – do zbierania popiołów
i żużla pochodzących z urządzeń grzewczych,
4) pojemniki wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego o pojemności, co najmniej 110
dm3 – do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wskazane w ust. 1 pkt
1) muszą być wykonane we wskazanych niżej odpowiednich dla danej frakcji odpadów
kolorach oraz posiadać w widocznym miejscu wykonane kolorem kontrastowym w stosunku
do koloru worka napisy o wymiarach nie mniejszych niż 296 mm x 210 mm:
1) zielonym z napisem „SZKŁO” – w przypadku worka na odpady określone w par. 3 ust. 2 pkt
1),
2) niebieskim z napisem „PAPIER” – w przypadku worka na odpady określone w par. 3 ust. 2
pkt 2),
3) żółtym z napisem „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE” - w przypadku worka na odpady
określone w par. 3 ust. 2 pkt 3),
4) brązowym z napisem „BIO - ODPADY ZIELONE” - w przypadku worka na odpady określone
w par 3 ust. 2 pkt 4).
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3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich
opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów.
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych z wyłączeniem
wymienionych w ust. 6 muszą posiadać pojemność nie mniejszą niż 110 dm3 i nie większą niż
6,5 m3, a łączna pojemność pojemników powinna być dostosowane do indywidualnych
potrzeb właściciela nieruchomości i odpowiadać, co najmniej:
1) 15 dm3 na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jednak
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na nieruchomość;
2) 1 dm3 na każdego pracownika lub ucznia dla budynków użyteczności publicznej i
placówek oświatowych, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na
obiekt;
3) 15 dm3 na każde 10 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów handlowych, jednak nie
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na lokal;
4) 5 dm3 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne, dla lokali gastronomicznych
posiadających miejsca konsumpcyjne jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności
110 dm3 na lokal;
5) 60 dm3 na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na zakład;
6) 10 dm3 na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na obiekt;
7) 110 dm3 na każde 250 m2 powierzchni, w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i 3 dm3 na każde 250 m2 powierzchni, poza tym okresem, dla targowisk,
ogrodów działkowych, kempingów i pól biwakowych oraz części innych nieruchomości
wykorzystywanych na te cele, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 dm3
na obiekt;
8) 50 dm3 na każde 150 m2 powierzchni cmentarzy, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 110 dm3 na obiekt.
5. Przy określania liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 4)
należy uwzględnić również miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych
na zewnątrz lokalu.
6. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych dla obiektów
gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych i obiektów
handlowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 m2 muszą posiadać pojemność nie
mniejszą niż 60 dm3.
7. Rodzaj i liczba worków do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
dostarczana na teren nieruchomości powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb
właściciela nieruchomości.
§ 7.
1. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu
umożliwiającym swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. Właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt gastronomiczny lub handlowy
zobowiązany jest do usytuowania przy głównym wejściu do lokalu pojemnika na odpady
komunalne o pojemności nie mniejszej niż 60 dm3 dostępnego dla klientów lokalu.
3. Obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym należy do właściciela nieruchomości i powinien być dokonywany poprzez:
a) umieszczanie odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach do nich przeznaczonych,
b) zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu, co najmniej dwa razy w roku,
c) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania,
d) zamykanie pojemników w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się do ich
wnętrza wód opadowych.
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e) zapewnienie szczelności pojemników oraz sprawności elementów transportowych
pojemników.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości
§ 8.
1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów. Usuwanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych powinno następować z częstotliwością zapewniająca
stałe utrzymanie czystości i porządku, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usuwanie
odpadów zbieranych selektywnie w workach powinno następować z częstotliwością
zapewniająca stałe utrzymanie czystości i porządku, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a dla których Gmina Jastarnia
przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych pozbywają się z terenu nieruchomości
odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w przeznaczonych dla
danej frakcji pojemnikach i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do
prowadzonego przez Burmistrza Jastarni rejestru działalności regulowanej, z którym Gmina
Jastarnia podpisała umowę na odbieranie odpadów albo umowę na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów.
3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a dla których Gmina
Jastarnia nie przejęła obowiązku odbierania odpadów komunalnych pozbywają się z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w
przeznaczonych dla danej frakcji pojemnikach i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy
wpisanemu do prowadzonego przez Burmistrza Jastarni rejestru działalności regulowanej.
§ 9.
1. W graniach administracyjnych Gminy Jastarnia wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach
oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych pod warunkiem, że nie
powoduje to uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko.
3. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich w warunkach sprzecznych z
postanowieniami niniejszej uchwały właściciele zwierząt obowiązani są dostosować warunki
utrzymywania zwierząt do wymagań w niej zawartych w terminie jednego roku od dnia
wejścia w życie uchwały.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do usuwania nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości poprzez przekazanie nieczystości przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
gospodarczą w zakresie odbioru odpadów wpisanemu do prowadzonego przez Burmistrza
Jastarni rejestru działalności regulowanej.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego i ich rozmieszczenie.

1.

2.

3.

4.

§ 11.
Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym:
1) przystanków komunikacji publicznej,
2) targowisk, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowaniem
środków chemicznych, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, z zachowaniem wymagań
określonych w § 4.
Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są przez właściciela nieruchomości
w pojemniki o pojemnościach nie mniejszej niż:
1) 30 dm3 (litrów) – na drogach publicznych,
2) 30 dm3 – na skwerach, placach zabaw, terenach sportowo - rekreacyjnych,
3) 30 dm3 – na przystankach komunikacji publicznej,
4) zgodnych z § 6 – na targowiskach w okresie czerwiec – wrzesień,
5) zgodnych z § 6 - na cmentarzach,
Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 2 musi być dostosowana do
potrzeb, a dla pojemników, o których mowa w ust. 2 pkt 1) - 3) nie może być mniejsza niż 1
raz na dzień w miesiącach lipiec i sierpień oraz nie może być mniejsza niż 3 razy w tygodniu w
miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, a w pozostałych miesiącach roku 1 raz na 2 tygodnie.
Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału
trudnopalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie
pojemników powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.
1. Zebrane na terenie gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz komunalne
odpady bioodpady stanowiące odpady komunalne muszą być zagospodarowane poprzez
przekazanie ich do instalacji komunalnych, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach.
2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz
racjonalizacji procesu segregacji zaleca się aby właściciele nieruchomości:
1) opróżniali opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na
odpady zbierane selektywnie,
2) redukowali objętość odpadów zbieranych selektywnie poprzez zgniatanie plastikowych
butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w
pojemniku na odpady,
3) gromadzili odpady popiołu i żużla z urządzeń grzewczych w przeznaczonych dla tego
odpadu pojemnikach.
3. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów zaleca się:
1) nabywanie produktów bez opakowań lub posiadających minimalne opakowania,
2) nabywanie produktów sprzedawanych w opakowaniach zwrotnych,
3) używanie do transportu produktów pojemników (toreb, koszyków) wielokrotnego użytku.
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Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.
1. Właściciel nieruchomości, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, zobowiązany
jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w
miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Zwolnienie psa rasy uznanej za agresywną lub jej mieszańca ze smyczy jest dopuszczone pod
warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
4. Na terenach oznaczonych jako publiczne wybiegi dla psów (plaże) osoby utrzymujące psy
mogą spuszczać je ze smyczy i bez kagańca, pod warunkiem niepowodowania zagrożenia dla
przebywających w pobliżu ludzi oraz innych zwierząt.
5. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów
asystujących osobom niepełnosprawnym.
§ 14.
1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym
zanieczyszczenia winny być wyrzucane do wydzielonych pojemników na odchody lub do
pojemników na odpady zmieszane.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów
asystujących osobom niepełnosprawnym.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15.
1. W granicach administracyjnych Gminy Jastarnia utrzymywanie zwierząt gospodarskich w
celach hodowlanych może odbywać się w miejscu usytuowanym w odległości, co najmniej 20
m od zabudowań mieszkalnych osób trzecich.
2. Gospodarskie zwierzęta hodowlane powinny być utrzymywane w pomieszczeniach
zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed
ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
3. Gospodarskie zwierzęta hodowlane powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący
uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 16.
Obowiązkowej deratyzacji obszarze Gminy Jastarnia podlegają obiekty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych
bytowaniem gryzoni.
Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie
wiosennym i jesiennym.
Używane do deratyzacji środki powinny być dopuszczone do obrotu handlowego.
Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn
oraz ich unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz
Jastarni w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi poprzez
zarządzenie inne obszary podlegające dodatkowej deratyzacji oraz terminy ich wykonania.

