
UCHWAŁA NR XXVII/193/2021 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy 
Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Tarnawatka”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/193/2021
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
Tarnawatka,  zgodnie  z  wymogami  art.  art.  4  ust.  2  i  2a  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888 z późn. zm). 

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w
wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki ,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) odpady tekstyliów i odzieży,
16) popiół z palenisk domowych.
2.  Pozostałe, niewymienione w ust. 1 odpady komunalne stanowiące pozostałości z prowadzonej
selektywnej zbiórki traktuje się jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które należy
gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych  pojemnikach.
3.  Punkty  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  są  zobowiązane  do
nieodpłatnego  odbierania  następujących  odpadów  komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw
sztucznych,  szkła,  odpadów  opakowaniowych  wielomateriałowych,  bioodpadów,  odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,  odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w
szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytych  opon,  odpadów
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budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży.
4. Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) papier – należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - należy umieszczać w pojemnikach
lub  workach  przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  lub  dostarczyć  do  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),  
3) szkło – należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
4) bioodpady -  należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów lub kompostować w przydomowych kompostownikach,
5) popiół z palenisk domowych - należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów,
6) przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach
lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
7) odpady niebezpieczne i chemikalia – należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych  (PSZOK)  lub  przekazać  podmiotowi  odbierającemu  odpady  podczas  zbiórek
mobilnych,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w
wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu
poziomu substancji  we krwi,  w szczególności  igły i  strzykawki  -  należy dostarczyć  do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub przekazać podmiotowi odbierającemu
odpady podczas zbiórek mobilnych,
9)  zużyte  akumulatory –  należy przekazać  placówkom handlowym prowadzącym ich  sprzedaż,
dostarczyć  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  lub  przekazać
podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórek mobilnych,
10)  zużyte  baterie  -  należy  umieszczać  w specjalnych  pojemnikach  ustawionych  w szkołach  i
obiektach gminnych, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórek mobilnych,
11)  zużyty  sprzęt  elektryczny i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady wielkogabarytowe,  odpady
budowlane i  rozbiórkowe,  zużyte  opony oraz  odpady odzieży i  tekstyliów –  należy gromadzić
oddzielnie  a  następnie  dostarczyć  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
(PSZOK) lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórek mobilnych,
12)  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  -   należy  umieszczać  w  pojemnikach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o których mowa
w ust.  1  uznaje się  za  spełniony,  gdy właściciel  nieruchomości  zbiera i  gromadzi  w osobnych
pojemnikach lub workach, usytuowanych na terenie swojej  nieruchomości i oddaje podmiotowi
odbierającemu  odpady  lub  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),
następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło,
4) bioodpady.
6.  Zabrania  się  mieszania  odpadów zebranych  selektywnie  z  niesegregowanymi  (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi oraz różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą.

§ 3
1.  Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
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2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca
niepowodujące  zakłóceń  w  ruchu  pieszych  i  pojazdów,  umożliwiając  ich  zabranie  przez
odpowiednie służby.

§ 4
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub  zbiornika  bezodpływowego  na  wydzielonych,  utwardzonych  częściach  nieruchomości  przy
użyciu środków ulegających biodegradacji,
2) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu.
2.  Naprawy  pojazdów  samochodowych  poza  warsztatami  samochodowymi,  dozwolone  są  na
terenie nieruchomości przez jej właściciela lub za jego zgodą, wyłącznie w zakresie obejmującym
drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1)  niepowodowania  uciążliwości  dla  właścicieli  sąsiednich  nieruchomości  oraz  negatywnego
oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczania przed przedostaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 5
1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w  kompostownikach  przydomowych  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2. Właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie bioodpady.
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych,
2)  w  drewnianych  kompostownikach  o  budowie  ażurowej,  wykonanych  z  desek  lub
zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach oraz
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
5. Kompostowaniu podlegają min.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne
gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po
owocach  i  warzywach,  skórki  z  bananów,  resztki  owoców  cytrusowych,  resztki  produktów
mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie, skorupki od jajek.
6.  Wymagania  dotyczące  prawidłowego  kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych:
1) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i
zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu,
2)  jeśli  stosujemy  kompostownik  powinna  to  być  konstrukcja  zapewniająca  odpowiednie
przewietrzenie materiału,
3) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana,
4) pryzma oraz kompostownik powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem.
7. Zwalnia się w całości z obowiązku  posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, w przypadku
zadeklarowania  przez  właściciela  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym
jednorodzinnym,  kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w
kompostownikach  przydomowych,  spełniających  wymagania  dotyczące  kompostowania
bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w  kompostownikach  przydomowych,  określone
w § 5 niniejszego Regulaminu. 
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Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i
worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i

technicznym

§ 6
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do liczby
osób  zamieszkujących  lub  przebywających  na  terenie  nieruchomości  oraz  do  ilości  i  rodzaju
wytwarzanych odpadów komunalnych.
2.  Ustala  się  następujące  rodzaje  i  pojemność  pojemników  lub  worków  przeznaczonych  do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady komunalne  o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
2) worki o pojemności od 60 l do 120 l,
3) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l,
4) kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m³.
3. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych:
1) w sposób selektywny:
a) kolor niebieski – oznaczony napisem „PAPIER” - na odpady z papieru, w tym odpady z tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b)  kolor  zielony  –  oznaczony  napisem  „SZKŁO”  -  na  odpady  ze  szkła,   w  tym  odpady
opakowaniowe ze szkła, 
c) kolor żółty – oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - na odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) kolor brązowy – oznaczony napisem „BIO” - na bioodpady,
e) kolor szary – oznaczony napisem „POPIÓŁ” - na popiół z palenisk domowych,
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - worek lub pojemnik w kolorze czarnym lub
ciemnozielonym.

§ 7
1. Określa się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli korzysta z niego:
1) do 4 osób – o pojemności 120 l,
2) powyżej 4 osób – o pojemności 240 l.
2. Określa się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, jeżeli korzysta z niego:
1) do 10 osób – o pojemności 120 l,
2) powyżej 10 osób – o pojemności 240 l.
3. Określa się minimalną pojemność pojemnika  do zbierania odpadów komunalnych na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych – kosz uliczny o pojemności co
najmniej 30 l.

§ 8
1. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych
miejscach na terenie nieruchomości, na której te odpady powstały.
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2. W dniu wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów pojemniki oraz worki wystawić przed
posesję  tak,  aby nie  stwarzały zagrożenia  dla  innych użytkowników ciągów komunikacyjnych,
bezpieczeństwa ruchu drogowego a były łatwo dostępne dla podmiotu odbierającego odpady.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne. Kosze winy być ustawione w rejonach o
zwiększonym natężeniu ruchu pieszych tj.: przy chodnikach, na przystankach komunikacyjnych i
placach publicznych w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 9
1.  W  celu  zapewnienia  należytego  stanu  sanitarnego  pojemników  do  gromadzenia  odpadów
komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania ich w czystości, mycia i co
najmniej raz w roku dezynfekowania.
2.  W celu  zapewnienia  należytego  stanu  technicznego  pojemników  do  gromadzenia  odpadów
komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonania przeglądów i konserwacji
oraz  wymiany  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  uniemożliwiającego  dalsze
korzystanie.
3.  W celu  zapewnienia  należytego  stanu porządkowego pojemników do gromadzenia  odpadów
komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej wielkości i
ilości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
4.  W celu  utrzymania  w  odpowiednim stanie  sanitarnym i  porządkowym miejsc  gromadzenia
odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zabezpieczenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez
wody opadowe,
2) utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając do zalegania odpadów
poza pojemnikami lub workami,

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10
1.  Częstotliwość  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości  ustala  się
następująco:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –  1 raz w miesiącu,
2) bioodpady  -  1 raz w miesiącu,
3) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – 1 raz w
miesiącu,
4) popiół z palenisk domowych – w okresie od października do kwietnia – 1 raz w miesiącu,
5) pozostałe odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 – 15 –  2 razy do roku.
2. Pojemniki lub kosze uliczne wystawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz  na  drogach  publicznych   powinny  być  opróżniane  w  miarę  potrzeb  wynikających  z
konieczności utrzymania czystości i porządku na tych terenach, nie rzadziej jednak niż 1 na dwa
tygodnie.

§ 11
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości  w  sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie  czystości  i  porządku  na
nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, a
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następnie  odebranie  ich  przez  prowadzącego  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych.
3.  Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  udostępnić  pojemniki  i  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.

§ 12
1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu
nieruchomości  w  sposób  systematyczny,  nie  dopuszczając  do  przepełniania  się  urządzeń  do
gromadzenia nieczystości ciekłych i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.
2.  Urządzenia  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  opróżniane  są  przez  uprawniony podmiot
prowadzący działalność w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych.
3.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu
nieruchomości  co  najmniej  raz  na  kwartał  lub  częściej  w  przypadku  ich  wcześniejszego
napełnienia.

Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13
W oparciu o zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  podejmowane będą  działania
dotyczące:
1) podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym
odpadów ulegających biodegradacji,
2)  promowanie  prawidłowego  sposobu  postępowania  z  odpadami  komunalnymi,  w  tym
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
3) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny służące do wspólnego użytku powinno odbywać
się w taki sposób, aby ich pobyt nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym tam osobom:
1)  właściciel  lub  opiekun  psa  zobowiązany jest  do  wyprowadzania  psa  na  smyczy,  a  psy  ras
uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscu mało
uczęszczanym  przez  ludzi  i  tylko  wtedy,  gdy  opiekun  psa  ma  możliwość  sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3.  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
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Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w

poszczególnych nieruchomościach

§ 15
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
jedynie  dla  potrzeb  własnego  gospodarstwa  domowego  pod  warunkiem  spełnienia  wymagań
określonych w ust.2. 
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1)  zapewnić tym zwierzętom odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwe warunki
bytowania,
2)  nie  dopuszczać  do powstawania  wobec innych osób zamieszkujących na  nieruchomości  lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, w szczególności hałasu, odorów,
3) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
4) usuwać niezwłocznie zanieczyszczenia i szkody wyrządzone w miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku, w związku z przegonem lub wypasem zwierząt.

Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16
1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości:
1) na których prowadzona jest hodowla zwierząt,
2) związane z handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,
3) zajęte pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
2.  Deratyzację  przeprowadza  się  dwa  razy  w  roku  w miesiącach  marzec-kwiecień  i  wrzesień-
październik. 
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