
UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Marek Plis

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2016 r.

Poz. 1983



Załącznik do Uchwały Nr XVII/109/2016

Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie, zwany dalej 
„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 
położonych na obszarze Gminy Opole Lubelskie, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

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

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarnego nieruchomości, a także znajdujących się na nich urządzeń poprzez:

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z wymogami 
Regulaminu;

2) utrzymywanie w czystości urządzeń przeznaczonych na odpady, altan śmietnikowych i ich najbliższego 
otoczenia;

3) gromadzenie uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający 
swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych.

§ 3. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie 
zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do 
gruntu.

§ 4. Naprawy pojazdów mechanicznych 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 Regulaminu.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników i worków.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez 
poddanie ich sortowaniu i oddzielnemu umieszczeniu poszczególnych rodzajów (frakcji) odpadów 
komunalnych w pojemnikach i/lub workach w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku 
lub unieszkodliwiania.

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

1) papier, tektura (makulatura, karton);

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;
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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.

4. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

§ 6. 1. Ze względu na rodzaj zabudowy właściciele nieruchomości, deklarujący selektywną zbiórkę 
odpadów zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania ich do odbioru w podziale na następujące frakcje:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) frakcja sucha – w osobnym pojemniku lub/i worku,

b) frakcja biodegradowalna – dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych, a o ile nie jest to możliwe 
gromadzenie w osobnym pojemniku lub/i worku,

c) niesegregowane odpady zmieszane – w osobnym pojemniku lub/i worku;

2) dla zabudowy wielorodzinnej:

a) frakcja sucha – w osobnym pojemniku lub/i worku,

b) frakcja biodegradowalna – oddawane w osobnym pojemniku lub/i worku,

c) niesegregowane odpady zmieszane – w osobnym pojemniku lub/i worku;

3) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w związku z ich 
wykorzystywaniem:

a) frakcja sucha – w osobnym pojemniku lub/i worku,

b) frakcja biodegradowalna – dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych, a o ile nie jest to możliwe 
gromadzenie w osobnym pojemniku lub/i worku,

c) niesegregowane odpady zmieszane – w osobnym pojemniku lub/i worku;

4) dla nieruchomości mieszanych:

a) frakcja sucha – w osobnym pojemniku lub/i worku,

b) frakcja biodegradowalna – dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych, a o ile nie jest to możliwe 
gromadzenie w osobnym pojemniku lub/i worku,

c) niesegregowane odpady zmieszane – w osobnym pojemniku lub/i worku.

2. Wyselekcjonowana frakcja sucha odpadów komunalnych obejmuje odpady wymienione w par. 5 ust. 3 
pkt 1,2,3,4,5 nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (np.: makulatura, gazety, butelki PET, szkło, 
odpady opakowanie z tworzyw sztucznych i metali żelaznych i nieżelaznych, opakowania wielomateriałowe 
„tetrapack” , opakowania po kosmetykach (czyste).

3. Silnie zabrudzone tworzywa sztuczne i opakowania winny być oczyszczone.

4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko 
przed włożeniem do worka lub/i pojemnika.

5. Wyselekcjonowana frakcja biodegradowalna obejmuje odpady zielone roślinne, odpady organiczne, w 
szczególności: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, filtry kawy, herbaty, skorupki jaj oraz odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji.
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6. Odpady organiczne, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z odpadów kuchennych, utrzymywania 
zieleni w ogrodach) powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym 
zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach 
wiejskich.

7. Odpady zmieszane (niesegregowane) stanowią pozostałe odpady komunalne za wyjątkiem określonych 
we frakcji suchej, biodegradowalnej oraz odpadów przeznaczonych do gromadzenia w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

8. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości przekazuje 
następujące odpady komunalne:

a) meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna),

b) odpady budowlane i rozbiórkowe,

c) chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych produktach),

d) zużyte opony,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) przeterminowane leki,

h) odpady zielone, takie jak trawa, liście i gałęzie.

9. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany został w Ożarowie Drugim.

10. Przeterminowane leki można również gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach 
oraz w czasie organizowanych zbiórek. Adresy aptek będą podawane do publicznej wiadomości.

11. Zużyte baterie można również gromadzić w punktach zbiórki w wyznaczonych sklepach, szkołach, 
Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim oraz przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych  pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim  stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Gmina w ramach usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewni 
właścicielowi nieruchomości zamieszkałych pojemniki lub/i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów frakcji suchej, odpadów biodegradowalnych.

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Opole 
Lubelskie:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 6500 litrów;

3) worki o pojemności 60 litrów, 110 litrów i 120 litrów.

3. Poszczególne rodzaje odpadów, poddawanych segregacji winny być gromadzone w pojemnikach lub/i 
workach w odpowiednich kolorach:

1) żółty– dla frakcji suchej, odpady surowcowe;

2) brązowy – dla frakcji biodegradowalnej;

3) czarny, zielony – dla frakcji zmieszanej, niesegregowane odpady komunalne.

§ 8. 1. Odpady komunalne poddawane segregacji oraz zmieszane (niesegregowane) należy gromadzić 
każde z nich osobno, w workach lub/i pojemnikach.

2. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących i przebywających na 
terenie nieruchomości oraz do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów komunalnych.
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3. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych):

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z 
pojemnika takiego korzysta:

a) 1-2 osób - 120 litrów,

b) 3-5 osób – 240 llitrów,

c) 6 osób i więcej – 240 litrów i 120 litrów;

2) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych 
pojemniki  o pojemnościach jak w § 7 ust.2 pkt 2.

4. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników lub/i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych segregowanych:

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z 
pojemnika lub/i takiego korzysta:

a) 1-2 osób – frakcja sucha pojemnik o pojemności 120 litrów, frakcja biodegradowalna – worki o 
pojemności jak w § 7 ust.2 pkt 3 lub pojemnik 120 litrów,

b) 3-5 osób – frakcja sucha pojemnik o pojemności 240 litrów, frakcja biodegradowalna - worki o 
pojemności jak w § 7 ust.2 pkt 3 lub pojemnik 120 litrów,

c) 6 osób i więcej – frakcja sucha 240 litrów i 120 litrów, frakcja biodegradowalna – worki o pojemności 
jak w § 7 ust.2 pkt 3 lub pojemnik 120 litrów,

2) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych 
pojemniki o pojemnościach jak w § 7 ust. 2 pkt 2 osobno dla frakcji suchej i biodegradowalnej.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub/i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
segregowanych i niesegregowanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych:

1) dla szkół wszelkiego typu – co najmniej 1100 litrów;

2) dla żłobków i przedszkoli – co najmniej 1100 litrów;

3) dla lokali handlowych o powierzchni do 100 m2 – co najmniej 120 litrów;

4) dla lokali handlowych o powierzchni powyżej 100 do 300 m2 – co najmniej 240 litrów;

5) dla lokali handlowych o powierzchni powyżej 300 m2 – co najmniej 1100 litrów;

6) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 240 litrów;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 120 litrów;

8) dla hoteli, pensjonatów – co najmniej 240 litrów;

9) dla budynków użyteczności publicznej – co najmniej 240 litrów;

10) dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 
co najmniej 240 litrów;

11) dla gabinetów lekarskich – co najmniej 120 litrów;

12) dla zakładów usługowych – co najmniej 60 litrów.

6. Dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, nieruchomości 
niezamieszkałych i mieszanych odpady komunalne poddawane segregacji winny być gromadzone w sposób, 
zabezpieczający odpady przed mieszaniem poszczególnych frakcji przy odbiorze odpadów.

§ 9. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów;
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2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 
m;

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku.

§ 10. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 
jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony;

4) pojemnik powinien być oznaczony numerem porządkowym nieruchomości z której pochodzą odpady 
gromadzone w pojemniku.

§ 11. Ustala się standardy rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, 
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości 
lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren 
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w 
pojemnikach;

2) wyselekcjonowane odpady zielone pochodzące z obiektów użyteczności publicznej z pielęgnacji drzew i 
krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach i workach /dot. odpadów 
zielonych/, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym 
korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 12. 1. Do pojemników lub/i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji suchej nie wolno 
wrzucać:

1) kalki technicznej;

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

5) luster;

6) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

7) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

8) szyb samochodowych;

9) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

10) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

11) butów, pasków, torebek, plecaków, tekstyliów;

12) opakowań po środkach grzybobójczych, chwastobójczych i owadobójczych.

2. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika

do  zbiorników  bezodpływowych,  w  których  gromadzone są  nieczystości  płynne

pochodzenia bytowego.

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odpadów 
wyspecyfikowanych w § 6 pkt 3 jako poddawanych segregacji i gromadzonych w gminnym punkcie segregacji 
odpadów.
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4. Zabrania się umieszczania w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów 
innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zmieszane odpady komunalne(niesegregowane):

a) w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich – 1 x w miesiącu,

b) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta – 2 x w miesiącu,

c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich - 2 x w tygodniu,

d) nieruchomości niezamieszkałe i mieszane - 2 x w miesiącu;

2) odpady komunalne zbierane selektywnie (frakcja sucha)

a) w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich– 1 x w miesiącu,

b) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta - 2 x w miesiącu,

c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich - 2 x w tygodniu,

d) nieruchomości niezamieszkałe i mieszane - 2 x w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji

a) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta – 2 x w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich - 2 x w tygodniu,

c) nieruchomości niezamieszkałe i mieszane - 2 x w miesiącu.

2. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywać się może w 
ramach akcji odbioru odpadów (tzw. wystawek) oraz, na bieżąco, odbywa się w punktach selektywnego 
zbierania odpadów. Informacje o terminach wystawek będą podawane do publicznej wiadomości.”.

3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ 
nieczystości ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia - nie rzadziej niż dwa razy do roku.

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej (skwerów, placów 
zabaw, miejsc rekreacji, targowisk):

- opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków co najmniej 2 razy w tygodniu,

- opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań,   stojących na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej 1 raz w tygodniu.

5. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z terenów użyteczności publicznej powinna uniemożliwiać 
wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia - nie rzadziej niż dwa razy do roku.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do 
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji - do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 
35%;

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich 
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych;

3) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku 
i unieszkodliwiania;
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4) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 
procesom odzysku i unieszkodliwiania;

5) intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących zapobieganie powstawania odpadów oraz 
właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w tym m.in. psy i koty są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywną – w kaganiec,

b) zabezpieczenie nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, w taki sposób, aby zapobiec 
możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu odpowiednio 
oznakowanej tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem,

c) prowadzenie psa w miejscach publicznych na smyczy. Dodatkowo psy ras uznawanych za agresywne, 
jak również psy innych ras, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu muszą być prowadzane w 
kagańcu,

d) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem,

e) pies rasy uznawanej za agresywną musi być wyprowadzany wyłącznie przez osoby dorosłe, które są w 
stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem,

2) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania 
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

c) zabezpieczenia nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, w sposób uniemożliwiający 
niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz oraz odpowiednie oznakowanie nieruchomości 
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

d) bezzwłoczne usuwanie, przez właścicieli zwierząt, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników,

e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w 
sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach.

4. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
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Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione  w ścisłym centrum  miasta Opole 
Lubelskie, obejmującym strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta w granicach 
wyznaczonymi ulicami: Piłsudskiego, Kościuszki, Nowy Rynek, Stary Rynek, Szpitalna,  Męcz. Getta, 
Syndykacka, Strażacka, Piekarska, Kolejowa nr 2, 13, 15, Lubelska nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 30, 34-46, Długa  
nr nieparzyste od 1-25 , Popijarska  nr 1, 3, 5, Fabryczna  nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11a, Partyzancka od nr 1 do 19a 
i od 2 do 24, Ogrodowa nr 2,4,6,8, nr nieparzyste od 1-23, Cicha nr nieparzyste 1-17, Józefowska nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9,  Krasickiego nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, Szpitalna nr 5, 5b, 7, 9, 10 wymienionymi w załączniku graficznym 
nr 1 do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-KD-500-89/06/08[9159] z dnia 18 listopada 
2009r. – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

3. Na pozostałych terenach w mieście wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym 
emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której zwierzęta są 
utrzymywane.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 
przestrzegać przepisów  niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 
wiosną i jesienią,

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w sposób:

a) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

b) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

c) nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody,

d) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów,

e) zapewniający należyty dobrostan zwierząt.

5. Na terenach wiejskich Gminy dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji jeden raz w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz  świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca.

§ 18. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz, w 
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej 
deratyzacji oraz określi, w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.
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