UCHWAŁA NR 11/11/2020
RADY GMINY KRASNE

z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. 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, ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Rada Gminy Krasne uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne
§3. Traci moc uchwała nr 11/10/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 4102).
r § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Falkowski
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Załącznik
do Uchwały Nr II/11/2020
Rady Gminy Krasne
z dnia 04 marca 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KRASNE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1-

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne, zwany dalej „Regulaminem”,
określa szczegółowe zasady dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym ogólnych
zasad w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc do gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§

2.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, służące
odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie
porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

na terenie
do zbierania
sanitarnym,
sanitarnym

2. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki właścicielom nieruchomości może
dostarczyć przedsiębiorca odbierający odpady.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
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,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) odpady niebezpieczne.
5. Odpady, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 6 należy gromadzić w pojemnikach lub workach
określonych w rozdziale III Regulaminu.
6. Odpady pozostałe po wysegregowaniu rodzajów odpadów wskazanych w ust. 4 stanowią
odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach lub workach do tego
przeznaczonych.
7. Odpady komunalne zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 6 oraz odpady
zmieszane należy przekazywać odbiorcy odpadów w terminach wyznaczonych
w harmonogramie.
8. Odpady, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 6 oraz zmieszane odpady komunalne muszą być
odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych
selektywnie.
Sposób postępowania z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi, o których mowa w ust.
4 pkt 7 - 15:
1) przeterminowane leki oraz 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 przekazywać do punktów zbiórki znajdujących się w aptekach
i placówkach służby zdrowia na terenie gminy, które prowadzą taką zbiórkę;
2) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalnych pojemników znajdujących
się w punktach handlowych, placówkach oświatowych, urzędzie gminy, które prowadzą
taką zbiórkę;
3) akumulatory samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych
prowadzących ich sprzedaż lub wymianę;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do placówek handlowych
zajmujących się sprzedażą tych artykułów; odpady te są również odbierane w ramach
zbiórki w systemie wystawki prowadzonej 2 razy w roku;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe są odbierane w ramach zbiórki w systemie wystawki
prowadzonej 2 razy w roku;
6) zużyte opony są odbierane w ramach zbiórki w systemie wystawki prowadzonej 2 razy
w roku.

Id: RVCIX-CTNXW-EVGMB-HULEO-XYQAU. Podpisany

Strona 2

10. Odpady zbierane selektywnie:
1) o których mowa w ust. 9;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych prac remontowych;
3) odpady tekstyliów i odzieży;
4) odpady niebezpieczne
mogą być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach
i terminach wskazanych przez gminę.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów, o których mowa w ust. 10 pkt 2,
muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik
u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie określonym w umowie
na odbiór i zagospodarowanie odpadów, za dodatkową opłatą.
§3.
Zaleca się trwałe zgniatanie opróżnionych opakowań, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala,
przed umieszczeniem ich w pojemniku lub worku.
Zaleca się odkręcanie nakrętek z odpadów opakowaniowych; można je ponownie nakręcić
po zgnieceniu opakowania tak, aby opakowanie zachowało zmniejszoną objętość.
3. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych opakowań z papieru i tektury, opakowań
z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań z metali, przed umieszczeniem ich
w pojemniku lub worku.
4. Nie dopuszcza się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.
5. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy
zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub
zarządcą drogi.
§4.

^

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, nie
są objęte zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym
przez Gminę Krasne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie
do podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z przedsiębiorcą
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krasne.
§5.
1. W
przypadku
kompostowania
bioodpadów
stanowiących
odpady
komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z posiadania
pojemnika lub worka na te odpady, jeżeli kompostowanie zapewni zagospodarowanie całego
strumienia powstających na nieruchomości bioodpadów.
2. Do kompostowania przeznacza się:
1) części uprawianych roślin,
2) ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce,
3) odpady z owoców i warzyw,
4) fusy po herbacie i kawie,
5) skorupki od jajek.
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3. Materiał uzyskany z
dla własnych potrzeb.

prowadzonego

kompostownika

powinien

być

wykorzystywany

§6.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania zanieczyszczeń, o których mowa
w ust. 1, w sposób nieutrudniający korzystania z jezdni, chodnika, dróg dla rowerów.
§7.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem:
1) prowadzenia tej czynności w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego
o utwardzonym, szczelnym podłożu,
2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska oraz gromadzenia zużytych części i materiałów
eksploatacyjnych zgodnie z niniejszym regulaminem,
2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz 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
§8.
I. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Krasne:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 1do 70 1;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 1, 240 1, 1100 1;
3) worki o pojemności od 60 1do 120 1,
4) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3.
2 . Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki
odpowiednio oznaczone (kolorem i napisem) dla każdej frakcji odpadów osobno:
1) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, w skład której wchodzą odpady
z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych
napisem ’’PAPIER”;
2) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, należy gromadzić w pojemnikach lub workach
koloru zielonego oznaczonych napisem ’’SZKŁO”;
3) frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3-5, w skład których wchodzą odpady
z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru
żółtego oznaczonych napisem ’’METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
4) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 6, należy gromadzić w pojemnikach
lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem ”BIO”.
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3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika do zbierania odpadów
na terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 20 litrów na mieszkańca,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość,
b) segregowanych odpadów komunalnych - 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej
jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przeszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m3 powierzchni całkowitej, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120
litrów;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1 na każdych 10
zatrudnionych oraz kolejny pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą rozpoczętą grupę
zatrudnionych;
9) dla hoteli, domów opieki, pensjonatów, itp. - 20 litrów na jedno łóżko;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika
na odpady.
§9.
1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy
odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy nie
ma takiej możliwości, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem,
na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez niedopuszczenie do zalegania
odpadów poza pojemnikami lub workami; obowiązani są także do zabezpieczenia miejsc
gromadzenia odpadów przed dostępem zwierząt.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10 .

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
b) bioodpady:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
d) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż
raz w miesiącu;
e) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) bioodpady:
- w okresie od kwietnia do października —nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
c) papier - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
d) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie;
e) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodnymi z zawartą z podmiotem odbierającym
odpady komunalne umową na odbiór odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego ustala się:
1) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
2) niezależnie od częstotliwości określonej w pkt 1, zarządzający obszarem mają obowiązek
nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.
4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
odbierane będą w terminach wyznaczonych w harmonogramie, co najmniej 2 razy w roku.
11.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
2) oczyszczalnie przydomowe i szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe muszą
być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego w celu jego opróżnienia;
3) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do systematycznego usuwania nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia i przenikania ich zawartości do gruntu;
4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe, oraz do kanalizacji
sanitarnej.
§

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12 .

W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
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2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
3) ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania;
4) eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
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
§

13.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać
je na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez te zwierzęta i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich.
3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów - prowadzenie na terenach użytku publicznego psów na smyczy,
a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne oraz innych psów mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi - na smyczy i w kagańcu,
2) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami domowymi,
3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach
i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; powyższy obowiązek
nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§

14.

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyłączeniem terenów, o których mowa w ust.
1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania;
2) zwierzęta nie będą powodować uciążliwości dla ludzi i otoczenia;
3) teren nieruchomości będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie
go przez te zwierzęta;
4) wytwarzane podczas chowu lub hodowli zwierząt odpady, w tym odchody zwierzęce, będą
gromadzone i usuwane w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości
oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
5) przestrzegane będą przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych,
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach
publicznych.
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ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§15.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary następujących nieruchomości:
1) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) o zabudowie usługowej;
3) sportu i rekreacji;
4) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
5) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
6) zakładów zajmujących się zbiorowym żywieniem ludzi lub produkcją żywności dla ludzi.
2. Deratyzację na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadza się w terminach:
1) deratyzacja wiosenna - w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku;
2) deratyzacja jesienna - w okresie od 1 do 30 września każdego roku;
3) niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni na nieruchomości.

NlGkZĄC
JMINtf

Jarosław Falkowski
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