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UCHWAŁA NR XXII/143/2020
RADY GMINY NIECHLÓW
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niechlów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze, Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niechlów, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc chwała nr XXI/139/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niechlów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Niechlów:
S. Galant
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Załącznik do uchwały nr XXII/143/2020
Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY NIECHLÓW
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niechlów,
w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
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.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 5, urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie;
3. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej
od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
4. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
5. Gromadnie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz podpisanie, umowy z podmiotem
posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku nieruchomości
podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej;
6. Oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
7. Podpisanie umowy na opróżnianie osadnika, w przypadku nieruchomości podłączonej do przydomowej
oczyszczalni ścieków;
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8. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z części
nieruchomości służących do użytku publicznego;
9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest na terenie nieruchomości niesłużącej
do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy
środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
10. W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się, że na
terenie Gminy dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone
jest wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia awarii polega na wykonywaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu,
2) wykonywania napraw w garażach lub wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości
pod warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i nie
wymaga usuwania olejów płynów chłodniczych i hamulcowych, prac lakierniczych oraz nie stwarza
uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw.
Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
I ODBIERANIA ODPADÓW
§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) odpady zielone;
5) odpady wielomateriałowe;
6) metal;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble inne odpady wielkogabarytowe;
10) baterie i akumulatory;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
13) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
14) odpady tekstyliów i odzieży;
15) odpady niebezpieczne.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, prowadzone przez mobilne punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych obejmujących odpady wymienione
w § 3 ust. 1.
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§ 4. 1. Papier gromadzony jest w pojemnikach koloru niebieskiego, do którego wrzuca się: opakowania
z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, papier, kartony, pudełka. Do pojemnika tego nie wrzuca
się opakowań po napojach, mleku, sokach, papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, lakierowanego
lub foliowanego, tapet, kalki, a także artykułów higienicznych (pieluchy, chusteczki, podpaski).
2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe po produktach spożywczych gromadzi
się w pojemnikach koloru żółtego, do których wrzuca się odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
zgniecione butelki z tworzywa sztucznego, nakrętki z tworzywa sztucznego, opakowania wielomateriałowe
oraz opakowania metalowe po produktach spożywczych. Do pojemników tych nie wrzuca się butelek
i pojemników z zawartością, innych odpadów z tworzyw sztucznych, pojemników po smarach i olejach oraz
opakowań po lekach.
3. Szkło gromadzone jest w pojemnikach koloru zielonego, do którego wrzuca się szklane kolorowe odpady
opakowaniowe bez nakrętek (butelki, słoiki, itp.). Do pojemnika tego nie wrzuca się innego szkła
gospodarczego (np. talerze), szyb samochodowych i okiennych, stłuczki szklanej (zbite lustra, porcelana,
kryształy itp.), butelek i innych pojemników szklanych z zawartością, a także żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych oraz ekranów telewizorów i komputerów.
4. Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów gromadzone
są w pojemnikach koloru brązowego do którego wrzuca się: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy
z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia (bez mięsa i kości) skoszoną trawę, liście, kwiaty.
5. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć;
6. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych
leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
7. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich
w workach;
8. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,
właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość
pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego
warstwą gleby i dojrzałego kompostu;
9. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i z nieruchomości niezamieszkałych:
1. Odpady zmieszane:
1) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie
jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) niezamieszkałe - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Odpady segregowane:
1) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami, szkło, opakowania szklane
oraz tworzywa sztuczne, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu;
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2) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w zabudowie
jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w której odpady będą zbierane w taki sam sposób jak
w jednorodzinnej, odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) odpady niebezpieczne odbierane będą co najmniej raz w roku;
4) odpady wielkogabarytowe, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony odbierane będą
dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe, będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.
3. Właściciel nieruchomości nie przyłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej, ani nie wyposażonej
w przydomowa oczyszczalnie ścieków jest zobowiązany do opróżniania zbiornika bezodpływowego
z częstotliwością zapewniającą nie dopuszczenie do jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 6. 1. Świadczenie usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizowane będzie
poprzez mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy.
2. Harmonogram funkcjonowania mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zostanie podany mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia i umieszczenie na stronie
internetowej.
3. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i miejscu ich odbioru.
§ 7. 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, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny uznaje się za prawidłowo segregowane w przypadku stwierdzenia
100% udziału danej frakcji w określonym pojemniku lub worku.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbioru tych odpadów. Jeżeli nie ma możliwości wjazdu na teren nieruchomości lub gdy
wjazd jest utrudniony, pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy wystawić,
najpóźniej o godz. 7.00, w dniu odbioru odpadów, wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów,
na chodnik lub ulicę bezpośrednio przy wejściu na teren nieruchomości.
Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. WARUNKI
ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE
SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 8. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Niechlów:
1) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 110 l, 120 l. 240 l, 1100 l;
2) worki do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 120 l;
3) kontenery o minimalnej pojemności od 6 m3 do 12 m3.
2. Ilość odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest
od liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i stanowi:
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1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o minimalnej pojemności 0,11 m3 na odpady zmieszane,
b) po jednym worku co najmniej 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny;
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,1 1 m3 na odpady zmieszane,
b) co najmniej po dwa worki 120 l z folii na odpowiednia frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny,
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24 m3 na odpady zmieszane,
b) co najmniej po dwa worki 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny,
4) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24 m3 na odpady zmieszane oraz dodatkowo jeden pojemnik
o pojemności co najmniej 0,1 1 m3 na każde kolejne 4 osoby,
b) co najmniej po dwa worki 120 l z folii na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w sposób
selektywny oraz dodatkowo co najmniej po jednym worku 120 l z folii na każdą frakcję odpadów
zbieranych w sposób selektywny, na każde kolejne 4 osoby.
3. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, gdzie nie ma możliwości gromadzenia odpadów
w pojemnikach o minimalnej pojemności 0,1 1 m3 (bloki mieszkalne), ilość odbieranych odpadów
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oblicza się wg norm określonych w ust. 2.
4. Odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, ponad limit określony w ust. 2,
odbierane będą nieodpłatnie z terenu nieruchomości w workach 120 l z folii.
§ 9. Określa się rodzaje worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli
nieruchomości:
1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;
3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.
2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów
je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy.

komunalnych

i przekazać

3. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać
je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy, w szkołach i świetlicach.
§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l,
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
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2. Przed szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,
tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych oznakowane kolorami takimi
jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed
ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady komunalne w stanie
czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest także do utrzymania porządku w miejscu gromadzenia odpadów
komunalnych;
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania określone w § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
§ 12. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym opady zielone wytworzone na terenie nieruchomości zaleca
się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostowniach.
2. Należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony
środowiska,
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie,
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.
Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH
NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
3. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.
4. Właściciel psa zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie
w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.
Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.
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3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku
na nieruchomości;
4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.
Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY
JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 15. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;

do

przetwórstwa

bądź

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej.
2. Deratyzację należy przeprowadzić w okresach kwiecień/maj z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo, w przypadku wystąpienia
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

