
UCHWAŁA NR XXXIII/173/2018
RADY GMINY UŚCIMÓW

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) Rada Gminy Uścimów, po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów", stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/127/2017 Rady Gminy Uścimów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów” (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2017 r. poz. 1099) oraz uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Uścimów z dnia 15 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uścimów”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uścimów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wodnicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 marca 2018 r.

Poz. 988
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ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Uścimów,  zwany  dalej

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań  w  zakresie  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  nieruchomości

obejmujących:

a) prowadzenie  we  wskazanym  zakresie  selektywnego  zbierania  i odbierania  odpadów

komunalnych,  w  tym  powstających  w  gospodarstwach  domowych  przeterminowanych

leków  i chemikaliów,  zużytych  baterii  i akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego

i elektronicznego, mebli i  innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych

i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących

do użytku publicznego,

c) mycie 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, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź

w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

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  zanieczyszczeniem  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  lub

w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i  terminów  jej

przeprowadzania.
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ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 § 2

Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  zbierania  wszystkich  powstających  na  terenie

nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.

§ 3

1. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania  następujących  frakcji

odpadów komunalnych:

     1)   przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych i kuchennych,
8)  odpadów ulegających biodegradacji, 
9) papieru i tektury,
10)szkła
11) tworzyw sztucznych,
12)metali,
13) opakowań wielomateriałowych,
14) popiołów.

2.   Odpady, o których mowa w ust.1 należy zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio 

 poddając je segregacji.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić

w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności określonej w Regulaminie.

4. Odpady,  o  których  mowa  w ust.  1,  należy  zbierać  i  gromadzić  w  sposób  niepowodujący

uciążliwości  i  utrudnień  dla  mieszkańców  nieruchomości  i  osób  trzecich,  oraz  w  sposób

zabezpieczony przed roznoszeniem przez wiatr i zwierzęta.

5. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi

rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

6. Pozostałe odpady zbierane są jako zmieszane odpady komunalne.

7. Przekazywanie odpadów będzie odbywać się w terminach wyznaczonych harmonogramem.

8. Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe i ulegające

biodegradacji należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach na

terenie  nieruchomości,  tego  rodzaju  odpady  będą  odbierane  bezpośrednio  z  nieruchomości

zgodnie z harmonogramem, mogą być również dostarczane do punktu selektywnej zbiórki.
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9. Powstające  na  terenie  nieruchomości  odpady  zielone  i  kuchenne,  powinny  być  w  miarę

możliwości kompostowane we własnym zakresie i w obrębie własnej posesji przez właścicieli

nieruchomości lub bezpłatnie dostarczane do punktu selektywnej zbiórki.

10. Przeterminowane  leki należy  umieszczać  w  przeznaczonych  do  tego  celu  i  specjalnie

oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie Gminy Uścimów (apteka w Starym

Uścimowie  -  na  podstawie  porozumienia)  lub  bezpłatnie  dostarczać  do  punktu  selektywnej

zbiórki.

11. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do

punktu  zbiórki  wskazanego  przez  Gminę.  Zużyte  baterie  można  także  umieszczać

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na

terenie szkół i budynku Urzędu Gminy Uścimów.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz

inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości cztery razy w

roku zgodnie z harmonogramem. Dopuszcza się również dostarczenie w/w odpadów do punktu

selektywnej zbiórki.

13. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych - chemikalia, zużyte opony,

farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki.

14. Popiół i żużel można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki.

15. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach

lub  workach  na  terenie  nieruchomości,  tego  rodzaju  odpady  będą  odbierane  bezpośrednio

z nieruchomości zgodnie z harmonogramem.

§ 4

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,

śniegu,  lodu  oraz  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości  służących  do użytku

publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez podmioty

uprawnione.

3.   Zakazuje się przerzucania błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 5

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie  zanieczyszczania  środowiska  i  odprowadzania  powstających  ścieków  do kanalizacji

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz

przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
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3) że mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zabronione  jest  mycie  pojazdów na  ulicach,  chodnikach,  w lasach,  parkach  i  w odległości

mniejszej niż 50 m od zbiorników wodnych.

3. Naprawa  pojazdów  samochodowych  poza  warsztatami  samochodowymi  może  odbywać  się

wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do

tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) naprawa  pojazdów  samochodowych  nie  stwarza  uciążliwości  dla  właścicieli  sąsiednich

nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

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

§ 6

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 60 litrów,

2) pojemniki lub worki  na odpady o pojemności 110 litrów,

3) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 120 litrów,

4) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 240 litrów,

5) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 340 litrów,

6) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 660 litrów,

7) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 1100 litrów;

8) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku

do każdego  rodzaju  odpadu  selektywnie  zbieranego,  o rozmiarach  30,  60,  90,  120,  240

i 1500 litrów;

9) kosze uliczne o pojemności od 20 do 50 litrów;

10)kontenery.

2.   Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki  o następujących

kolorach:

      NIEBIESKI – opatrzony napisem - „Papier”;

      ŻÓŁTY - opatrzony napisem  - „Metale, tworzywa sztuczne”;
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      ZIELONY - opatrzony napisem - „Szkło”;

      BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

      opatrzony napisem - „Bio”.

3.  Zmieszane  odpady  komunalne  należy  gromadzić  w  pojemnikach  lub  workach  w  kolorze  

czarnym (dopuszcza się inny kolor pojemników) o minimalnej pojemności dostosowanej do  

liczby zamieszkałych lub przebywających osób. 

§ 7

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

1)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 60 L na gospodarstwo domowe.

2)  segregowanych  (szkła,  tworzyw  sztucznych,  metali  i  papieru)  -  30  L na  gospodarstwo  

domowe.

2.  Dopuszcza się postawienie pojemników lub worków o zwielokrotnionej pojemności.

§ 8

1. Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemnika  lub  worka  przeznaczonego  do  zbierania  na  

terenie nieruchomości w budynkach mieszkalnych wielolokalowych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 60 L na gospodarstwo domowe.

2)  segregowanych  (szkła,  tworzyw  sztucznych,  metali  i  papieru)  -  30  L na  gospodarstwo

domowe.

2. Dopuszcza się postawienie pojemników lub worków o zwielokrotnionej pojemności.

§ 9 

1.  Odpady powinny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub workach.

2.  Liczba  pojemników  lub  worków  na  odpady  komunalne  powinna  być  wystarczająca  do  

umieszczenia w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

§ 10

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 

opony należy gromadzić w dniu zbiórki, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości,    

w sposób  nieutrudniający  korzystania  z  nieruchomości  przez  osoby  trzecie  i umożliwiający

łatwy dostęp odbiorcy odpadów. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy zbierać w sposób niestwarzający zagrożenia skażenia

    środowiska wodno-gruntowego.

§ 11

1. Pojemniki  lub worki na odpady komunalne należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której

   zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu, z wyjątkiem

chodników  lub  innych  miejsc  przeznaczonych  do  ruchu  pojazdów  samochodowych  oraz
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pieszych,  na  równej  powierzchni,  w  miarę  możliwości  utwardzonej,  zabezpieczonej  przed

zbieraniem się wody i błota.

2. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla

    mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

3.  Pojemniki  lub  worki  powinny  być  utrzymywane  w  odpowiednim  stanie  technicznym,  

w szczególności  poprzez stałą  naprawę  ich  szczelności,  a  także  w  odpowiednim  stanie   

sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje, wykonane w miarę potrzeb.

4.  Kosze  uliczne  powinny być  rozmieszczone  w  sposób  umożliwiający  bezpieczne  i  wygodne

korzystanie dla wszystkich użytkowników; ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia

dla  ruchu  pojazdów  i  pieszych,  oraz  umożliwiających  ich  opróżnianie,  rozmieszczone

w odpowiedniej ilości szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania

znacznej ilości ludzi.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu

nieruchomości  w sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie  czystości  i porządku  na

terenie nieruchomości.

2.  Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich

     umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez

     odbierającego odpady.

3.  Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  udostępnić  pojemniki  lub  worki  przeznaczone  

do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez 

ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Odpady  dostarczane  do  punktu  selektywnej  zbiórki  we  własnym  zakresie  będą  odbierane

bezpłatnie w każdej ilości.

§ 13

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych

obowiązani  są  do  pozbywania  się  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów komunalnych,

szkła, tworzyw sztucznych, metali i papieru z częstotliwością – co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych,

obowiązani  są  do  pozbywania  się  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów komunalnych,

szkła, tworzyw sztucznych, metali i papieru z częstotliwością – co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Kosze  uliczne  należy  opróżniać  z  częstotliwością  zapewniającą  niedopuszczenie  do  ich

przepełnienia, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
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§ 14

1. Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do pozbywania  się  nieczystości  ciekłych z  terenu

nieruchomości  w sposób  systematyczny,  nie  dopuszczając  do  przepełnienia  się  urządzeń  do

gromadzenia  nieczystości  ciekłych  gwarantując  zachowanie  czystości  i  porządku  na

nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości,  obowiązani  są do pozbywania się  nieczystości ciekłych z  terenu

nieruchomości, co najmniej raz na pół roku, z zastrzeżeniem ust. 1.

3.  Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą

zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód

podziemnych a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że

nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15

1. Odpady  zebrane  selektywnie  należy  gromadzić  i  transportować  w  sposób  zapobiegający  ich

zmieszaniu.

2.  Powstające  w  gospodarstwach  domowych  odpady  ulegające  biodegradacji  powinny  być

w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez

kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach

wiejskich.

3.  Odpady komunalne  odbierane  od  właścicieli  nieruchomości  przez  przedsiębiorcę  podlegają  

unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1)  odpady komunalne  zmieszane,  odpady  zielone  -  przedsiębiorca  przekazuje  do  regionalnych

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych dla obsługi regionu wskazanego

w  obowiązującym  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  województwa  lubelskiego,

a w przypadku awarii - do instalacji zastępczych, 

2) odpady  selektywnie  zebrane  -  przedsiębiorca  przekazuje  podmiotom  uprawnionym  celem

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16

1. Właściciele lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznanej za agresywną oraz

innych  zwierząt  domowych  są  zobowiązani  do  sprawowania  właściwej  opieki  nad  tymi
8
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zwierzętami  i  utrzymywania  ich  tak,  aby nie  stwarzały zagrożenia  dla  zdrowia,  życia  ludzi

i zwierząt oraz nie stanowiły uciążliwości dla innych osób.

2. Osoby utrzymujące  zwierzęta  domowe,  w szczególności  psy,  zobowiązane  są  trzymać  je na

terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie w miejsca publiczne psa jest możliwe tylko wtedy, gdy właściciel lub opiekun

wyprowadza psa na smyczy.

4.   Wyprowadzanie  w miejsca  publiczne  psów ras  wymienionych  w rozporządzeniu  Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów

uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003, Nr 77,  poz.  687) oraz psów zachowujących się

w sposób agresywny, możliwe jest  tylko wtedy gdy właściciel  lub opiekun psa jest  osobą  

dorosłą i wyprowadza psa na smyczy i w kagańcu.

5.  Właściciel psa zobowiązany jest do: 

1)  w  przypadku  pozostawiania  psa  bez  chwilowej  opieki  oraz  w  środkach  komunikacji

zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

2) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

6. Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  zobowiązane  są  do  usuwania  zanieczyszczeń

spowodowanych  przez  te  zwierzęta  w  miejscach  publicznych  oraz  w  innych  miejscach

przeznaczonych do wspólnego użytku.

ROZDZIAŁ VII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym, także zakaz ich utrzymywania na

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 17

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić  gromadzenie  i  usuwanie  powstających  w  związku  z  hodowlą  odpadów

i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami w niniejszym Regulaminie,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) zapewnienia  odpowiednich  pomieszczeń  w  budynkach  oraz  właściwych  warunków

bytowania i opieki zwierząt;

4) zabezpieczyć  nieruchomość  przed  możliwością  opuszczenia  jej  przez  zwierzęta

gospodarskie; 

 5) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki

karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
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3. Hodowla zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, zwłaszcza odorowych, dla

właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz osób trzecich.

 4. Zakazuje  się  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  nieruchomości,  na  których

zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych.

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18

1. Właściciele,  których  nieruchomości  związane  są  z  produkcją,  handlem,  magazynowaniem

artykułów spożywczych, świadczenia usług bytowych oraz na których prowadzona jest hodowla

zwierząt, mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku tj.:

a) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

b) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

2.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przeprowadzenia,  co  najmniej  raz  w  roku

jesienią,  deratyzacji  na  terenie  nieruchomości,  w  terminie  od  dnia  1  października  do  dnia

31 października.

3.  W przypadku  wystąpienia  populacji  gryzoni,  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne,  właściciele

nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 
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