
UCHWAŁA Nr XIII/97/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz 

w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 2020) i po zaopiniowaniu Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje: 

§  1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 

Lipna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§  2.  Traci moc uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 

r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna  

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§  4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XIII/97/2019 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

MIASTA LIPNA 

Rozdział  1.  

§  1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Lipna. 

Rozdział  2.  

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§  2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów 

odpadów: 

a) Papier i tektura, 

b) Metale, 

c) Tworzywa sztuczne, 

d) Odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) Szkło, 

f) Bioodpady, 

g) Odpady niebezpieczne, 

h) Przeterminowane leki, 

i) Odpady nieklasyfikujące 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, 

j) Chemikalia, 

k) Zużyte baterie i akumulatory, 

l) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o) Zużyte opony, 



p) Odpady tekstyliów i odzieży. 

§  3.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1. Uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego. 

2. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego można pryzmować na krawędzi chodnika lub przylegającym do 

chodnika pasie zieleni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. 

§  4. 1.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwa jest 

pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować 

jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.  

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod 

warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie spowodują 

uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach 

niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci 

kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych. 

Rozdział  3.  

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym. 

§  5.1.  Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych, gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 3 osoby - 1 x 120 L; 

2) od 4 do 6 osób - 1 x 240 L lub 2 x 120 L; 

3) od 7 do 10 osób - 1 x 240 L i 1 x 120 L lub 3 x 120 L; 

4) od 11 do 15 osób - 2 x 240 L lub 4 x 120 L; 

5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem, że na każde kolejne 3 osoby 

przypada 120 L. 



6) w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z właścicielem 

nieruchomości, przedsiębiorcą zajmującym się wywozem odpadów komunalnych oraz 

Gminą dopuszcza się zastosowanie innej konfiguracji pojemników lub worków. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów 

komunalnych na drogach publicznych - kosz uliczny o pojemności 20 L. 

3.  Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania odpadów 

komunalnych powstających w danym miesiącu kalendarzowym na danej nieruchomości: 

1) dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek             

o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, 

podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną; 

2) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie 

handlowe: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną, jednak co najmniej jeden pojemnik/worek   

o pojemności 120 L na lokal dla odpadów komunalnych nie zbieranych i nie odbieranych         

w sposób selektywny; 

3) dla obiektów hotelowych, moteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych - 40 

litrów na jedno łóżko; 

4) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, 

hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,        

w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik/worek    

o pojemności 120 L dla odpadów komunalnych nie zbieranych i nie odbieranych w sposób 

selektywny; 

5) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub 

stołówce, zaś dla lokali nie posiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal; 

6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika/worka 

120 L dla odpadów komunalnych nie zbieranych i nie odbieranych w sposób selektywny; 

7) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem 

świadczeń szpitalnych i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną; 

8) dla dziennych placówek pomocy społecznej - 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną i 10 

litrów na jednego podopiecznego; 

9) dla punktów handlowych poza lokalem, w tym targowisk - 60 litrów na jedną osobę 

zatrudnioną jednak nie mniej niż jeden pojemnik/worek 120 litrów na jeden punkt handlowy; 



10) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część 

roku - co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 L dla odpadów komunalnych nie 

zbieranych i nie odbieranych w sposób selektywny; 

11) dla cmentarzy - 2 litry na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt obchodzonych na 

podstawie obrządku właściwego dla danego wyznania - 10 litrów na jedno miejsce 

pochówku. 

§ 6. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki             

w odpowiednich kolorach i oznaczeniach określających rodzaj gromadzonych odpadów: 

1) niebieskim z napisem "Papier"- z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) zielonym, z napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

3) żółtym, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na odpady metali,    

w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) brązowym z napisem "Bio" - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, odpady 

zielone; 

5) czarnym, ciemnozielonym lub ciemnoszarym z napisem "Odpady zmieszane"                     

z przeznaczeniem na popiół, ciemnozielonym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

6) Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany. Dopuszcza się 

zbieranie zimnego popiołu w pojemnikach plastikowych z opisem "popiół". 

§  7. 1.  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w należytym 

stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym poprzez okresowe czyszczenie                       

i dezynfekowanie w miarę potrzeb. 

2.  Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym. 

§  8. 1. Na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonym do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy 

ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla korzystających z tych urządzeń oraz dla 

przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 



2.  Kosze lub worki uliczne powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych 

oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości dostosowanej do 

intensywności i specyfiki ruchu pieszych. 

 

 

Rozdział  4.  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

publicznego. 

§  9. 1.  Odpady niesegregowane (zmieszane) należy zbierać w pojemnikach lub workach do 

zbierania odpadów komunalnych. 

2.  Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1 zbierane są w następujący 

sposób: 

1) Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury zbierane są razem w pojemnikach lub 

w workach, 

b) Tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale oraz 

opakowania z metalu zbierane są razem w pojemnikach lub w workach, 

c) Szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub w workach, 

d) Bioodpady zbierane są w pojemnikach lub w workach. 

2) Bioodpady mogą być: 

a) Przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

b) Kompostowane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, we własnym zakresie    

i na własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostowniki nie powinny powodować uciążliwości      

dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Przez kompostownik należy 

rozumieć skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów, której lokalizacja winna spełniać 

wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) w ilości nie mniejszej niż 1m
3
/rok. 

3) Przeterminowane leki należy: 

a) Umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, 

https://sip.lex.pl/#/document/16964625?unitId=par(36)&cm=DOCUMENT


b) Przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4) Odpady nieklasyfikujące 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 należy 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5) Powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, odpady niebezpieczne oraz zużyte 

opony, należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

6) Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a) Umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach 

użyteczności publicznej oraz wybranych sklepach; 

b) Przekazywać bezpośrednio do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych będzie 

odbierany bezpośrednio sprzed posesji przynajmniej 4 razy do roku. Informacje o terminach 

odbioru będą podane w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady te zbiera się na terenie 

nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego                

do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zbierać na terenie nieruchomości w 

miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w 

miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przez wyznaczonym terminem ich odbioru. 

Odpady te można również: 

a) Przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów, 

b) Przekazywać bezpośrednio do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8) Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą 

odbierane bezpośrednio sprzed posesji przynajmniej 2 razy do roku. Informacje o terminach 

odbioru będą podane w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady te zbiera się na terenie 

nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego                

do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady 

wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania 

odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru             

nie wcześniej niż 24 godziny przez wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady te mogą 

być też przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 



9) Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych można 

dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie nie dłuższym 

niż trzy miesiące od dnia ich powstania. 

10) Odpady tekstyliów i odzieży powstające w gospodarstwach domowych można dostarczyć 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

11) Opony pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane bezpośrednio sprzed 

posesji przynajmniej 4 razy do roku. Informacje o terminach odbioru będą podane w 

harmonogramie odbioru odpadów. Odpady te zbiera się na terenie nieruchomości w sposób 

zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów 

komunalnych Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 

godziny przez wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady te mogą być też przekazywane 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

12) Odpady wymienione w § 2 pkt 1 lit. a - e można dostarczyć do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 10. 1.  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi następować    

w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. 

2.  Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie; 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

– w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co tydzień, 

– w okresie od 1 października do 31 marca – co dwa tygodnie; 

c) papier i tektura – co cztery tygodnie, 

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – co cztery tygodnie, 

e) szkło – co cztery tygodnie, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, 

b) bioodpady w tym odpady zielone: 

– w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – co tydzień, 



– w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co dwa tygodnie; 

c) papier i tektura - na bieżąco jednak nie mniej niż co cztery tygodnie, 

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - na bieżąco jednak nie mniej 

niż co cztery tygodnie, 

e) szkło – co cztery tygodnie, 

3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

– w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co tydzień, 

– w okresie od 1 października do 31 marca – co dwa tygodnie; 

c) papier i tektura - na bieżąco, jednak nie mniej niż co cztery tygodnie, 

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - na bieżąco, jednak nie mniej 

niż co cztery tygodnie, 

e) szkło – co cztery tygodnie, 

3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych        

do użytku publicznego: 

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych w odległości co najmniej 200m 

należy opróżniać: 

a) w okresie sezonu trwającego od 1 kwietnia do 30 września - co najmniej codziennie; 

b) poza sezonem - trzy razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów                         

- z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. 

2) kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać                         

z częstotliwością zapewniająca lokalne potrzeby w tym zakresie – jednak nie rzadziej niż         

3 razy w tygodniu ; 

3) z cmentarzy - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) w przypadku placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami           

co najmniej codziennie; 

5) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe - codziennie; 

§ 11.  Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani   są 

do pozbycia się nieczystości ciekłych terenu nieruchomości, poprzez opróżnianie zbiornika, 

przyjmując półroczną zasadę jego opróżniania. 



§ 12.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do wywożenia nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości 

ciekłych i przelania się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania do gruntu. 

Częstotliwość wywożenia nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego obowiązywać będzie nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 

 

Rozdział  5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 13. 1.  Wymagania i zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczące utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna dostosowane są do wymagań 

określonych w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. 

2. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do 

minimalizacji powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) używania opakowań wielokrotnego użytku; 

2) podejmowania działań zmierzających do ponownego ich wykorzystania, naprawy, 

odświeżania lub renowacji użytkowanych przedmiotów; 

3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności oraz unikanie 

produktów "nadmiernie" opakowanych; 

4) odpady ulegające biodegradacji wytworzone na terenie nieruchomości zaleca się 

zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach 

przydomowych. 

Rozdział  6.  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. w odniesieniu do psów: 

a) wyposażenie psa w obrożę i w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na smyczy i w nałożonym kagańcu poza psami ras miniaturowych,  

i mieszańców nie większych niż 30 cm w kłębie; 



c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości 

może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona  

w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, 

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

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 

sprawuje kontrolę nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne, 

c) usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w 

obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, 

umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być 

deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;  

d) pobyt zwierząt domowych na terenie wspólnym nie może być uciążliwy i zagrażający 

osobom tam przebywającym. 

Rozdział 7 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 15. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie 

wielorodzinnej. 

§ 16.1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie 

pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała 

zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi 

zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.  

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie 

winny być utrzymane w należytej czystości.  

3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym 

odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb 

wybiegu.  

Rozdział 8 

Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji. 



§ 17.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Miasta Lipno jako obszar podlegający 

obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 

1 października do 31 października.  

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży 

trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia i w dniu         

1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.  

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie 

nieruchomości.  

 


