UCHWAŁA NR XIX/162/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów.
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 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
2010 r. Nr 28, poz. 142 i9 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/217/06 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 maja 2006
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z wyjątkiem: § 8, § 9, § 10, § 11, § 14 Regulaminu, które wchodzą
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY ZABŁUDÓW
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Zabłudów w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywną zbiórkę i odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury
(w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych,
b) selektywną zbiórkę i odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów
i parków,
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających odpadów 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 budowlano –
remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzimych
gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin,
d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników 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 pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz 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;
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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
przeprowadzania.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i terminów

jej

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391);
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z którego wynika, iż istnieją następujące rodzaje
nieruchomości:
a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na
przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:
- nieruchomości rolne,
- nieruchomości leśne,
- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę.
b) nieruchomości budynkowe,
c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);
3) właścicielach nieruchomości – stosowanie do art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomościami;
4) właścicielu lokalu – posiadający odrębną własność samodzielnego lokalu mieszkalnego, lub
lokalu o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz posiadający spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);
5) posiadającym lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
6) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) jest to budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni
całkowitej budynku;
7) zabudowie jednorodzinnej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jest to
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi
i gospodarczymi;
8) zabudowie wielorodzinnej – jest to zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne,
a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt
2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.);
9) budynku użyteczności publicznej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jest to
budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz
inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;
10) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust.
1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;
11) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć
stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie na podstawie upoważnienia zawartego
w art. 6 k ust. 1 ustawy;
12) selektywnym zbieraniu - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) rozumie się przez to zbieranie,
w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu
przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takim samym charakterem;
13) kompostowaniu - ( organiczny recykling ) – należy przez to rozumieć naturalną metodę
unieszkodliwiania
i zagospodarowania odpadów ,
polegającą
na
rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe , nicienie , etc.; jest
to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza),
w odpowiedniej temperaturze i wilgotności ;
14) zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy, zniżki
w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane
właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób
selektywny; zniżki te są uwzględniane w rachunkach wystawianych właścicielowi
nieruchomości;
15) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt
6 ustawy, wyznaczone przez gminę Zabłudów miejsce odbioru i gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem
mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
16) odpadach komunalnych – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) rozumie się przez to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych;
17) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu
na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie
zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga
jednostkowa przekracza 50 kg;
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18) odpadach ulegających biodegradacji – zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt. 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) są to odpady
ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów – są to na
przykład odpady zielone z parków i ogrodów, odpady kuchenne, papier i tektura, drewno,
odzież, tekstylia, odpady z targowisk;
19) odpadach zielonych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010
r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych
ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów,
parków i terenów zielonych;
20) odpadach opakowaniowych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn.
zm.) należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej
i opakowania z aluminium;
21) odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję
odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń
na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej;
22) odpadach niebezpiecznych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) termin ten stosuje się
w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie,
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony
roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;
23) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
24) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
25) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Zabłudów, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Zabłudów dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od
ich rodzaju, miejsca ich wytwarzania i wytwórcy dostarczany przez gminę, jak również podany
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.um-zabludow.pbip.pl)
oraz
na
stronie
internetowej
Gminy
Zabłudów (www.zabludow.pl);
26) pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to kontenery, worki,
kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;
27) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Zabłudowa lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie Burmistrza Zabłudowa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
28) zwierzętach domowych – zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) rozumie się przez to
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
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29) zwierzętach gospodarskich – zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007
o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.)
należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;
30) zwierzętach bezdomnych – zgodnie z treścią art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) należy przez to rozumieć
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale pozostawały;
31) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Zabłudów”;
32) sezon letni – obejmuje okres od 1 marca do 31 października;
33) sezon zimowy – obejmuje okres 1 listopada do 28 lutego (w roku przestępnym do 29 lutego).
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) wydzielaniu oraz przekazywaniu przedsiębiorcy następujących frakcji odpadów:
a) papieru i tektury,
b) metali,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków,
g) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
h) przeterminowanych leków i chemikalii,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) odpadów budowlano – remontowych,
m) zużytych opon,
n) pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
3) zbieranie odpadów podlegających jak i nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
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5) kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie
nieruchomości na własne potrzeby właściciela;
6) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
7) stosowanie do art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy uprzątanie przez właścicieli nieruchomości,
niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy
nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na
którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów;
8) odgarnianie śniegu i błota pośniegowego należy dokonywać w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji
deszczowej;
9) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na terenie zapewniającym
odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub do zbiorników
bezodpływowych; ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji
deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu;
10) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych związanych z bieżącą eksploatacją poza
warsztatami naprawczymi, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości
oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§ 4. Na terenie Gminy Zabłudów zabrania się:
1) mycia i napraw pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego;
2) napraw blacharsko – lakierniczych poza warsztatami prowadzącymi działalność gospodarczą
w tym zakresie;
3) spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków a także
w pojemnikach;
4) składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
5) umieszczania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz
mieszanych w koszach ulicznych;
6) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady
komunalne będących w posiadaniu innego właściciela;
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.
§ 5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują
mieszkańcy oraz na których częściowo zamieszkują a częściowo nie zamieszkują mieszkańcy mają
obowiązek udokumentowania, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia
w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych.
2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie
nieruchomości, na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do
zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na
zasadach uzgodnionym z jej właścicielem, w formie umowy.
§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
5) pojemniki KP 5 o pojemności 5 m3 i KP 7 o pojemności 7 m3;
6) pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego, o pojemności 1100 l (pojemniki zbiorcze) oraz worki na selektywną
zbiórkę odpadów o rozmiarze 0,11 m3, tj.:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę,
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na opakowania plastikowe oraz puszki aluminiowe,
c) ZIELONY na szkło bezbarwne i kolorowe,
d) RÓŻOWY na odpady wielomateriałowe,
e) BRĄZOWY na odpady ulegające biodegradacji.
7) kontenery przeznaczone na odpady budowlano – remontowe;
8) pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki;
9) pojemniki na zużyte baterie.
§ 8. Ustala się następujące właściwości pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych w zabudowie jednorodzinnej:
1) minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na
terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości
wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub
przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów uwzględniających
następujące normy:
a) 20 l na 1 mieszkańca w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
b) 40 l na 1 mieszkańca w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jednak
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość.
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2) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6;
3) dopuszcza się kompostowania odpadów biodegradowalnych i zielonych w przydomowych
kompostownikach (plastikowych, drewnianych).
§ 9. Ustala się następujące właściwości pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (budynki wielolokalowe - spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe) :
1) minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na
terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości
wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub
przebywających w lokalu oraz ilości wytwarzanych odpadów uwzględniających następujące
normy:
a) 20 l na 1 mieszkańca w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
b) 40 l na 1 mieszkańca w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
2) selektywna zbiórka odpadów z podziałem na tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe,
papier i makulaturę oraz odpady biodegradowalne w zabudowie wielorodzinnej jest prowadzona
w systemie „gniazdowym” (pojemniki poza boksem śmietnikowym) w miejscach
ogólnodostępnych. Jedno gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów przypada na 30 osób
w zabudowie wielolokalowej. Do tego celu wykorzystuje się pojemniki o pojemności 1100 l
o kolorystyce, o której mowa w § 7 pkt. 6.
§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

oraz

pojemniki

do

selektywnej

zbiórki

odpadów na

nieruchomościach

niezamieszkałych, na których ilość wytwarzanych odpadów określa się na podstawie ilości
pojemników z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości:
1) dla szkół, żłobków i przedszkoli:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 l na każde dziecko i pracownika,
b) selektywna zbiórka odpadów z podziałem na tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne
i kolorowe, papier i makulaturę oraz odpady biodegradowalne w szkołach, żłobkach
i przedszkolach jest prowadzona w systemie „gniazdowym” (pojemniki poza boksem
śmietnikowym) w miejscach ogólnodostępnych. Do tego celu wykorzystuje się pojemniki
o pojemności i kolorystyce, o której mowa w § 7 pkt. 6;
2) dla lokali handlowych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej,
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
3) dla punktów handlowych poza lokalem:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
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4) dla lokali gastronomicznych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne tj.
jedno miejsce na spożycie posiłku przez jedną osobę,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden pojemnik 120 l,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik 120 l na każdych 10
pracowników,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 l na jedno łóżko,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
8) dla domków letniskowych i ogródków działkowych:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 120 l na każdą działkę,
b) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6;
9) dla obiektów użyteczności publicznej:
a) przy budynkach administracyjnych - niesegregowane zmieszane odpady komunalne – 50 l na
każde 10 m2 powierzchni użytkowej; selektywna zbiórka odpadów z podziałem na tworzywa
sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, papier i makulaturę oraz odpady biodegradowalne
w szkołach, żłobkach i przedszkolach jest prowadzona w systemie „gniazdowym” (pojemniki
poza boksem śmietnikowym) w miejscach ogólnodostępnych. Do tego celu wykorzystuje się
pojemniki o pojemności i kolorystyce, o której mowa w §7 pkt. 6,
b) przy pozostałych budynkach użyteczności publicznej - niesegregowane zmieszane odpady
komunalne – 50 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l na każdy obiekt; do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować
worki o pojemności i kolorystyce, o której mowa w §7 pkt. 6;
10) dla cmentarzy:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – 10 l na każde 10 miejsc pochówku,
b) selektywna zbiórka odpadów z podziałem na tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne
i kolorowe, papier i makulaturę oraz odpady biodegradowalne na cmentarzach jest
prowadzona w systemie „gniazdowym” w miejscach ogólnodostępnych. Do tego celu
wykorzystuje się pojemniki o pojemności i kolorystyce, o której mowa w § 7 pkt. 6.
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§ 11. Ustala się następujące właściwości pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych na nieruchomościach , na których zamieszkują mieszkańcy, a w części na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – suma pojemności określonej w § 8, § 9 i §
10;
2) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności i kolorystyce,
o której mowa w § 7 pkt. 6.
§ 12. Ustala się zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy
prawne budowlane;
2) pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać na równej nawierzchni w miarę istniejącej
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej, w sposób
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób
trzecich;
3) tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak chodniki, przystanki
komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze
uliczne o pojemności od 30 l do 70 l;
4) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach powinna być dostosowana do
panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może przekraczać 800 m, na
przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku;
5) kosze uliczne powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru,
deszczu lub innych czynników zewnętrznych.
§ 13. 1. Ustala się zasady utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:
1) ich mycie i dezynfekowanie, zapewniające możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników;
2) każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć
szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru,
deszczu i innych czynników zewnętrznych;
3) w przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest zgłosić ten fakt firmie świadczącej usługę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabłudów, w celu odbioru ich
z nieruchomości.
2. Zabrania się:
1) wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne odpadów niezgodnych z ich
przeznaczeniem, a także śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu;
2) wrzucania do pojemników substancji palnych, żrących, toksycznych, oraz wlewania substancji
ciekłych;
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3) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie z pojemnika;
4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej.
Rozdział IV.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
c) na nieruchomościach niezamieszkałych:
- dla szkół, żłobków i przedszkoli - co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla lokali handlowych - co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla punktów handlowych poza lokalem- co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla lokali gastronomicznych - co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla hoteli, pensjonatów, domów opieki- co najmniej dwa razy w miesiącu,
- dla cmentarzy- co najmniej dwa razy w miesiącu,
- w domkach letniskowych i ogródkach działkowych: w sezonie letnim - co najmniej 1 raz
w miesiącu,w sezonie zimowym – co najmniej raz na 2 miesiące,
d) na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie prowadzona jest
działalność w wyniku której powstają odpady komunalne - co najmniej dwa razy w miesiącu,
e) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w tygodniu;
2) częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit.
a, b, c, d, e, f, g:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,
c) na nieruchomościach niezamieszkałych:
- dla szkół, żłobków i przedszkoli – co najmniej 1 raz w miesiącu,
- dla lokali handlowych - co najmniej 1 raz w miesiącu,
- dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej 1 raz w miesiącu,
- dla lokali gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu,
- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej raz w miesiącu,
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - co najmniej raz w miesiącu,
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- dla hoteli, pensjonatów, domów opieki- co najmniej raz w miesiącu,
- dla cmentarzy - co najmniej raz w miesiącu, lub szczególnie w okresie przedświątecznym
według potrzeb nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady,
- w domkach letniskowych i ogródkach działkowych - co najmniej raz w miesiącu: sezonie
letnim - co najmniej 1 raz w miesiącu,w sezonie zimowym – co najmniej raz na
2 miesiące,
d) na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie prowadzona jest
działalność w wyniku której powstają odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu.
2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt. 2 lit. j, k, m w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej będą odbierane z częstotliwością co najmniej raz w roku w formie
specjalnych akcji, w ściśle wyznaczonym przez gminę terminie.
3. Odpady określone w § 14 ust. 2 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie,
w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich,
a jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór przez podmiot prowadzący punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
4. Odpady budowlano – remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się
w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez
jednostkę wywozową, na podstawie zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na wywóz tych
odpadów w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą, które winny być ustawione w miejscu nie
utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki
wywozowej. Koszt za wykonanie takiej usługi ponosi w całości Zleceniodawca lub może postąpić
z odpadami w sposób uwzględniony w § 15 pkt 1.
§ 15. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 14 ust. 2, 3 i 4, mieszkańcy mogą pozbywać się
odpadów w następujący sposób:
1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się
w Zabłudowie na działkach o nr geod. 83 i 84;
2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach;
3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych
obiektach.
2 Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w § 15 pkt. 1-3, udostępnione są
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (http://um-zabludow.pbip.pl/) oraz na stronie
internetowej Gminy Zabłudów (www.zabludow.pl).
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zgodny z harmonogramem, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki 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.
3. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest
działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są
do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe
pojemniki na odpady.
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4. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do zapewnienia podczas jej trwania zaplecza
higieniczno – sanitarnego; miejsce imprezy powinno być wyposażone w odpowiednią ilość
pojemników oraz w szalety przenośne; w tym celu organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć
umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie
ich.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.
Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 18. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
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
§ 19. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
§ 20. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) trzymanie je na terenie swojej nieruchomości, sprawowania nad nimi właściwej opieki,
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
b) wyprowadzanie psa jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, a psy rasy
uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia
kagańca,
c) dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod
warunkiem że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
d) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
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b) natychmiastowe 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.;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
c) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
§ 21. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej
wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt
z którym Gmina Zabłudów ma podpisaną stosowną umowę.
Rozdział VII.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 22. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich
w budynkach

wielorodzinnych,

osiedlach

mieszkaniowych,

budynkach

jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej.
2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej pod następującymi warunkami:
1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może
zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych
i uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości
sąsiednich,
2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie
z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie;, teren nieruchomości powinien być
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,
4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest
do uprzątnięcia zanieczyszczenia,
5) pszczoły należy trzymać w ulach i w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie
stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Budynki

mieszkalne,

budynki

użyteczności

publicznej,

obiekty

handlowe,

przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy
wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 za wyjątkiem właścicieli
budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele w następujących terminach:
1) dwa razy w roku kalendarzowym:
a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia,
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b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października.
2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien
być realizowany w miarę potrzeby.
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