Załącznik
do UCHWAŁY Nr XLIII/927/05
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Bydgoszczy

Szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Bydgoszczy

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

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

Rozdział 3

- Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, a takŜe wymagania dotyczące ich rozmieszczania.

Rozdział 4
- Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów
komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.

Rozdział 5 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Rozdział 6

- Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym takŜe
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach.

Rozdział 7 - Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.

Rozdział 8 - Postanowienia końcowe

2

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.

§ 1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, zwane dalej
"Zasadami" określają :
a) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:
- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
słuŜących do uŜytku publicznego,
- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi,
b) rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a takŜe wymagania dotyczące ich rozmieszczania
oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
c) częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego,
d) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku,
e) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach,
f) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1) chodniku - naleŜy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych, wydzieloną z jednej strony
granicą nieruchomości a z drugiej krawęŜnikiem jezdni a w przypadku dróg gruntowych, pas terenu o
szerokości 1,5 m mierzony od granicy nieruchomości w kierunku osi jezdni,
2) drodze – naleŜy przez to rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi
dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w
obrębie tego pasa, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub
pędzenia zwierząt,
3) jednostkach wywozowych - naleŜy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4) nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych,
5) nieruchomości - naleŜy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot
własności, jak równieŜ budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeŜeli na mocy
przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 §1 Kodeksu
Cywilnego),
6) obiektach uŜyteczności publicznej i obsługi ludności - naleŜy przez to rozumieć obiekty, w których wykonuje
się zadania o charakterze uŜyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji
publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o
systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe oraz jednostki więziennictwa, zakłady poprawcze i
schroniska dla nieletnich,
7) selektywnej zbiórce odpadów – naleŜy przez to rozumieć segregację odpadów na takie ich rodzaje, które
moŜna umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
8) odpadach komunalnych - naleŜy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych, w tym:
a) odpadach komunalnych zmieszanych – naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne związane z
bytowaniem człowieka, np. resztki spoŜywcze, odpady z papieru, opakowania towarów codziennego
uŜytku, resztki poopałowe, zmiotki uliczne, uszkodzone naczynia, tekstylia i inne podobne drobne
przedmioty zbierane w typowych pojemnikach,
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b) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - naleŜy przez to rozumieć odpady, które nawet po
rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze względu na swoje
rozmiary lub masę np.: stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace,
gruz itp.,
9) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
10) właścicielach nieruchomości - naleŜy przez to rozumieć takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe
inne podmioty władające nieruchomością,
11) zbieraniu odpadów – naleŜy przez to rozumieć kaŜde działania, w szczególności umieszczanie w
pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
12) zwierzętach domowych - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza,
13) zwierzętach gospodarskich - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w zrozumieniu przepisów o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762).
§ 3. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciąŜają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903, z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany.

ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz
przyległych chodników przez:
1) wyposaŜenie nieruchomości zabudowanej w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym,
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w sposób określony w umowie z jednostką wywozową,
3) usuwanie chwastów, zanieczyszczeń i odpadów komunalnych z powierzchni nieruchomości, w tym
takŜe z miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów lub osłon śmietnikowych oraz z chodników
połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości,
4) usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do
wspólnego uŜytku,
5) coroczną wymianę piasku w piaskownicach dla dzieci,
6) uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, a w szczególności
do:
a) pryzmowania zgarniętego śniegu i lodu przed jego wywiezieniem, w sposób nie
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych,
b) likwidowania śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie wyłącznie piasku,
7) umieszczenie w budynkach wielolokalowych obowiązującego regulaminu porządku domowego a na
targowiskach i giełdach informacji o warunkach prowadzenia handlu,
8) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe wód opadowych,
odpadów oraz innych substancji ciekłych i stałych,
9) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku braku sieci
kanalizacyjnej, wyposaŜenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
10) włączenie posesji wyposaŜonej w szczelny zbiornik bezodpływowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
przy nowo wybudowanych sieciach, w ciągu 12 m-cy od daty przekazania sieci do eksploatacji.
2. Na terenie nieruchomości zabrania się:
1) spalania odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, gumy, odzieŜy, mebli oraz zaolejonych szmat
itp.,
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2) wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
śniegu, lodu, gorących popiołów-ŜuŜli oraz substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych,
odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych i gruzu,
3) mycia samochodów detergentami, szamponami i innymi środkami chemicznymi oraz zmywania
samochodowych silników, podwozi i zespołów napędowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
spełniającymi wymogi określone w odrębnych przepisach,,
4) dokonywania napraw pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
spełniającymi wymogi określone w odrębnych przepisach, z wyjątkiem drobnych napraw nie
powodujących zanieczyszczenia środowiska.

ROZDZIAŁ 3
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych a takŜe wymagania dotyczące ich rozmieszczania.

§ 5 1. Odpady komunalne zbiera się w estetycznych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach o
pojemnościach od 0,05 do 10 m3 (50 – 10.000 l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadów, dostosowanych
do mechanicznego ich opróŜniania przez jednostkę wywozową.
2. Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów pojemniki i worki powinny być w sposób trwały i wyraźny
oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania słuŜą oraz nazwą i numerem telefonu firmy
odpowiadającej za ich opróŜnianie.
3. Dla okresowo zwiększonych ilości odpadów, lub gdy ustawienie pojemnika przy nieruchomości narusza
przepisy, do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych wewnątrz pomieszczeń dopuszcza się odpowiednio
przystosowane i oznaczone worki udostępnione przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości
zawarł umowę, przy zapewnieniu ich wywozu co najmniej dwa razy w tygodniu.
4. Ilość urządzeń do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich wielkość powinna zapewnić
zbieranie wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy
kolejnymi wywozami.
5. Właściciel nieruchomości, zachowując wymagania określone w ust. 4, ma obowiązek wyposaŜyć
nieruchomość w urządzenia do zbierania odpadów zmieszanych o następujących, minimalnych, pojemnościach
(przy częstotliwości wywozu jeden raz na tydzień):
1) 0,025 m3 (25 l) na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik na kaŜdą nieruchomość,
2) 0,025 m3 (25 l) na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność
gastronomiczna,
3) 0,025 m3(25 l) na kaŜde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na
której prowadzona jest działalność handlowa branŜy spoŜywczej,
4) 0,020 m3 (20 l) na kaŜde rozpoczęte 10 m2 powierzchni nieruchomości lub jej części, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niŜ spoŜywcza,
6. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz takie
czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam oraz innych wyrobów rozrzuconych w
miejscach publicznych.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, w uzgodnieniu z jednostką wywozową, zobowiązany jest wydzielić w obrębie
własnej nieruchomości miejsce na odpady wielkogabarytowe, pojemniki lub kontenery przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, a na terenach ogródków działkowych takŜe przy kaŜdym wyjściu.
2. W przypadku braku moŜliwości określonej w ust. 1, pojemniki lub kontenery mogą być zlokalizowane na
terenie przyległej nieruchomości, gdy jej właściciel wyraŜa na to zgodę i nie utrudnia to korzystania z dróg i
przejść publicznych.
3. Szczegółowe warunki usytuowania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
§ 7. Na drogach i miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
§ 8. 1. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego a ich
rozmieszczenie i opróŜnianie zapewniają:
1) upowaŜnione przez Prezydenta Miasta jednostki wywozowe - w odniesieniu do dróg, placów,
parków miejskich i przystanków miejskiej komunikacji publicznej,
2) zarządcy osiedli mieszkaniowych - w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych,
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3) zarządcy obiektów - w odniesieniu do obiektów uŜyteczności publicznej i obsługi ludności,
4) przedsiębiorcy - w odniesieniu do wolnostojących i tymczasowych obiektów handlowych,
gastronomicznych oraz usługowych, stosownie do wielkości obiektu i rodzaju prowadzonej
działalności.
2. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej,
produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.
§ 9. Organizator imprezy masowej, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska lub giełdy, poprzez
jednostkę wywozową zapewnia wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, szaletów ruchomych oraz dokonuje uprzątnięcia terenu bezpośrednio po jej
zakończeniu. PowyŜsze dotyczy takŜe usunięcia skutków działalności z terenów przyległych, jeŜeli takie
występują.

ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.

§ 10. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niŜ raz na 7 dni, z zastrzeŜeniem ust.2 i 3 oraz § 5,
ust. 3.
2. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:
1) z terenów nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
- nie rzadziej niŜ raz na 14 dni,
2) z terenów cmentarzy,
- nie rzadziej niŜ raz na dwa miesiące,
3) z terenów ogródków działkowych
- według częstotliwości i na zasadach ustalonych przez Zarząd Ogródków Działkowych, jednak w
okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niŜ raz na 14 dni.
3. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym i giełdy,
wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu oczyszczania terenu imprezy.
4. Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych zgromadzonych poza pojemnikami powinien odbywać
się niezwłocznie, a zbieranych w specjalnych kontenerach, w terminach uzgodnionych w umowie z jednostką
wywozową, jednak nie później niŜ po 14 dniach od daty posadowienia kontenera.
5. Właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy obowiązani są do okazania umowy i dowodów płacenia za odbiór
odpadów komunalnych i za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywania tych dokumentów
przez okres 12 miesięcy, z tym zastrzeŜeniem, iŜ dopuszcza się dokumentowanie korzystania z usług
opróŜniania zbiorników bezodpływowych za pomocą rachunków.
6. Właściciel nieruchomości wyposaŜonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z
częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię
gruntu.
7. Kontrolowanie sposobu realizacji obowiązku opróŜniania zbiorników bezodpływowych będzie dokonywane
na podstawie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywoŜonych nieczystości ciekłych winna
odpowiadać ilościom zuŜytej wody wykazanym w rachunkach za wodę, jeŜeli budynek jest podłączony do sieci
wodociągowej, lub średniemu zuŜyciu wody na mieszkańca w budynkach, które posiadają własne ujęcie wody
lub do których woda dowoŜona jest beczkowozami, według norm zuŜycia, określonych w odrębnych przepisach.
§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości jest dopuszczalny wyłącznie
w dni powszednie w godzinach od 600 do 2000, z zastrzeŜeniem § 10 ust. 3).
§ 12. Jednostka wywozowa odmówi wywiezienia odpadów z terenu nieruchomości jeŜeli:
1) zachodzi podejrzenie, Ŝe są to odpady inne niŜ komunalne, niewiadomego pochodzenia lub o
nieznanym składzie,
2) odpady określone w § 4, ust. 2, pkt 2), zgromadzone zostały w pojemnikach na odpady komunalne.
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ROZDZIAŁ 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru oraz
zachowania środków ostroŜności zapewniających ochronę przed zagroŜeniem oraz uciąŜliwością dla ludzi i
ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się zwierząt.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt naleŜy w szczególności:
1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i niebezpiecznych dodatkowo w
kagańcu,
2) przewoŜenie psów w środkach komunikacji publicznej na uwięzi i w kagańcu,
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego
uŜytku. Nie dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących,
4) wyposaŜenie psa w identyfikator umoŜliwiający szybkie odszukanie lub kontakt z właścicielem,
5) szczepienie ochronne zwierząt i uiszczanie podatku od ich posiadania, na zasadach przewidzianych
odrębnymi przepisami.
3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się:
1) prowadzenia hodowli zwierząt domowych bez zgody właściciela nieruchomości,
2) prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i
porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i inne uciąŜliwości,
3) wprowadzania zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.). Nie dotyczy to psów, które są
przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących,
4) wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaŜ oraz na inne
tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów,
5) dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta.
4. Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych, dozwolone jest tylko w następujących
przypadkach:
1) gdy są one na uwięzi,
2) znajdują się na terenie naleŜycie ogrodzonym uniemoŜliwiającym jego opuszczenie.
5. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi i kagańca pod
warunkiem pełnej kontroli jego zachowania przez właściciela lub opiekuna.
ROZDZIAŁ 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 14. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze ograniczonym ulicami:
Zygmunta Augusta, Zaświat, Powstańców Warszawy do Gdańskiej, Gdańska do Modrzewiowej wzdłuŜ parku
do Stepowej, Stepowa do Puławskiego, Kamienna, Fabryczna, Fordońska, Kazimierza Wielkiego, Planu 6-cio
letniego, Sandomierska, Baczyńskiego, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Hubala Dobrzańskiego, Szpitalna,
Glinki, Jana Pawła II, Brzozowa , Inowrocławska, świrki i Wigury, Szubińska, ks. J.Schulza, gen. A.
Madalińskiego, K. Przerwy Tetmajera, Nakielska, Czarna Droga oraz Akademicka, W. Korfantego, J.
Twardzickiego, Pelplińska, Wyzwolenia, gen. W. Andersa.
2. Za zgodą właściciela nieruchomości dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałym
terenie z wyjątkiem nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej,
2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domki szeregowe, bliźniaki),
3) na których usytuowane są budynki uŜyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
3. Hodowla zwierząt gospodarskich winna być usytuowana i prowadzona z zapewnieniem nie pogarszania
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowania zanieczyszczenia powietrza,
gleby, wody i innych uciąŜliwości.
4. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych,
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, Ŝe nie będzie to uciąŜliwe dla otoczenia.
5. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach Pracowniczych Ogrodów Działkowych określa
Regulamin Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

7

ROZDZIAŁ 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości przeprowadzają okresową deratyzację miejsc i pomieszczeń, a w
szczególności takich jak:
- węzły cieplne i przyłącza,
- korytarze piwniczne,
- zsypy i komory zsypowe,
- osłony śmietnikowe.
2. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji ustala Prezydent Miasta Bydgoszczy i podaje do
publicznej wiadomości w lokalnej prasie.

ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe.
§ 16. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Zasad naleŜy do StraŜy Miejskiej oraz innych organów w
granicach ich właściwości.
§ 17. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszych Zasad powoduje odpowiedzialność w trybie i na zasadach
przewidzianych w prawie o wykroczeniach.
§ 18. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niŜ niebezpieczne regulują odrębne
przepisy.
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