UCHWAŁA NR XVIII/143/20
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie, którego treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/226/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. Op.
z 2016 r. poz. 1974).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/143/20
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 29 czerwca 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 1. 1. Selektywne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powinno odbywać się
w zorganizowanych przez właściciela nieruchomości miejscach, określonych w § 10.
2. Selektywne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych polega na gromadzeniu ich
w pojemnikach lub workach określonych w § 8 i pozbywaniu się ich z częstotliwością określoną
w rozdziale 7.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez zbiórkę:
1) papieru;
2) bioodpadów;
3) metali;
4) tworzyw sztucznych;
5) szkła;
6) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
7) popiołu.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez zbiórkę:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
6) zużytych opon;
7) odpadów niebezpiecznych;
8) 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 igły i strzykawki;
9) odpadów tekstyliów i odzieży.
3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej prowadzi kompostowanie bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie swojej nieruchomości
zwalnia się go w całości z obowiązku posiadania worków na bioodpady.
4. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości
zorganizowanym miejscu bądź urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych oraz
nie powoduje uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
5. Odpady komunalne po wydzieleniu frakcji wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 3. Do wyznaczonych punktów zbiórki, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
i Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości dostarczają
wysegregowane odpady komunalne we własnym zakresie na własny koszt.
§ 4. W stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane są odpady
komunalne, wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w §2 ust.1 i 2.
§ 5. W Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane są odpady
komunalne, wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w § 2 ust.1 i 2 za wyjątkiem
bioodpadów.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 6. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek określony w ust.1 podlega na odgarnięciu błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
i zgromadzeniu ich na skraju chodnika, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób nieutrudniający
ruchu i niezagrażający przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu
wody do sieci kanalizacyjnej.
Rozdział 4.
Wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, przy użyciu środków
biodegradowalnych. Powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie - po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, do ziemi oraz
do kanalizacji deszczowej.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia środowiska. Odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są
w
pojemnikach
do
tego
przeznaczonych
i przekazywane
do
unieszkodliwienia
zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie z nieruchomości, terenów
przeznaczonych do użytku publicznego oraz dróg publicznych, przewiduje się:
1) worki o minimalnej pojemności 60 l;
2) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;
3) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
4) kontenery o minimalnej pojemności 5 m³ ;
5) inne pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
2. Pojemniki i worki powinny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:
1) niebieski – oznaczony napisem „PAPIER”;
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2) żółty – oznaczony napisem „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”;
3) zielony – oznaczony napisem „SZKŁO”;
4) brązowy –oznaczony napisem „BIO”;
5) srebrny (metalowy) – oznaczony napisem „POPIÓŁ”;
6) czarny – oznaczany napisem „NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE”.
3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w minimum po jednym pojemniku lub worku na odpady
komunalne wymienione w ust. 2.
4. Pojemniki lub worki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
powinny być rozmieszczone, nie rzadziej niż w odległości jednego kilometra od siebie oraz w sąsiedztwie
przystanków komunikacyjnych, placów zabaw i parkingów.
5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie:
1) sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję co najmniej raz na rok;
2) technicznym poprzez bieżące naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników;
3) porządkowym poprzez niedopuszczanie do wydostania się odpadów oraz zabezpieczenia przed dostępem
owadów, gryzoni i innych zwierząt.
6. Pojemniki lub worki powinny być ustawione w sposób zapewniający możliwość korzystania
z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników lub osób trzecich.
7. Pojemniki lub worki powinny być ustawione w sposób nieutrudniający korzystania z terenów
przyległych do miejsca gromadzenia odpadów.
8. Użytkowanie pojemników lub worków powinno odbywać się w sposób niepowodujący uszkodzeń, które
będą prowadzić do utrudnień w korzystaniu z nich, a także ich obsłudze.
9. Pojemniki lub worki powinny być usytuowane:
1) w granicach własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych
z jej właścicielem, zapewniając bezpośredni dostęp i techniczne możliwości ich obsługi;
2) w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby – o pojemności 60 litrów;
2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 litrów;
3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 240 litrów.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7, dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 litrów, a w przypadku pojemnika na popiół –
o pojemności 120 litrów;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 120 litrów;
3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 240 litrów.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynków
wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
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1) nie więcej niż 2 osoby – o pojemności 60 litrów;
2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 litrów;
3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 240 litrów;
4) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 14 osób – o pojemności 240 litrów i 120 litrów;
5) nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 osoby – o pojemności 2 x 240 litrów.
4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania każdego
rodzaju
odpadu,
o którym
mowa
w§
2 ust. 1 pkt 1-7,
na
terenie
nieruchomości
o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli
nieruchomości w innego rodzaju budynków wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 litrów;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 120 litrów;
3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 240 litrów;
4) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 22 osoby – o pojemności 240 litrów i 120 litrów;
5) nie mniej niż 23 osoby i nie więcej niż 46 osób – o pojemności 2 x 240 litrów.
5. Z uwzględnieniem ust. 7, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 litrów;
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 240 litrów;
3) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osoby – o pojemności 2 x 240 litrów.
6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie
nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 2 pkt 1-2, pkt 5
i pkt 7-9, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
1) nie więcej niż 10 osób
o pojemności 120 litrów;

–

o pojemności

60 litrów,

aw

przypadku pojemnika

na

popiół

-

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 120 litrów.
7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których
przedsiębiorcy prowadzą działalność, w szczególności w zakresie rzemieślniczym, usługowym
i produkcyjnym w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, na każdych 10 pracowników pojemnik
o pojemności 120 l.
8. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy na
z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

danej

nieruchomości

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć się w pojemniki lub worki o większej
pojemności, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnej pojemności, o których mowa w ust. 1 –
7 nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.
Rozdział 6.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 10. 1. Organizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinna zapewnić łatwy dostęp dla
użytkowników oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. Wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w liczbę pojemników lub worków
i ich pojemność niezbędną do pomieszczenia w nich, wszystkich wytwarzanych przez użytkowników tego
miejsca odpadów, aby nie dochodziło do przepełnień w workach czy pojemnikach.
3. Utrzymanie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie:

Id: FEE5DCBC-5399-4A01-B6FA-5429AEEF8AB5. Podpisany

Strona 4

1) sanitarnym poprzez bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów
komunalnych i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości
lub samodzielne dostarczanie do PSZOK;
2) porządkowym poprzez zabezpieczanie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem
czynników zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz
poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych odpadów
zmieszanych
z terenów nieruchomości:
1) w przypadku budynków wielolokalowych- nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) w przypadku budynków jednorodzinnych- nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
1) zużytych baterii i akumulatorów - 2 razy w roku;
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku;
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku;
4) odpadów budowlanych
raz w roku;

i rozbiórkowych

-

według

potrzeb,

nie rzadziej

jednak

niż

1

5) zużytych opon- 2 razy w roku;
6) szkła:
a) w przypadku budynków wielolokalowych- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;
7) metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, w tym z tworzyw sztucznych:
a) w przypadku budynków wielolokalowych- nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych- nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października- nie rzadziej niż 1 raz na tydzień dla zabudowy
wielolokalowej oraz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca- nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
9) przeterminowanych leków i chemikaliów - nie rzadziej niż 2 razy w roku;
10) opróżnianie koszy do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych następuje z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnianie się - nie rzadziej niż
dwa razy w tygodniu;
11) w przypadku popiołu - w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż co dwa
tygodnie, natomiast w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
12) odpadów niebezpiecznych - nie rzadziej niż 2 razy w roku;
13) 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 igły i strzykawki - nie rzadziej niż 2 razy w roku;
14) odpadów tekstyliów i odzieży - nie rzadziej niż raz w roku.
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3. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych
w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

z terenu

nieruchomości

4. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach powinno odbywać w sposób
niepowodujący ich przepełnianie.
§ 12. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości
w sposób systematyczny z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego,
gwarantując zachowanie warunków sanitarnych, co najmniej raz na kwartał.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez:
1) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
2) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
3) zwiększenie
ilości
zebranych
selektywnie
w strumieniach odpadów komunalnych;

odpadów

niebezpiecznych

występujących

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez
składowanie;
6) zmniejszenie masy składowanych odpadów;
7) gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie odpadów
ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie
jednorodzinnej;
8) zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat właściwego gospodarowania opadami
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, a także
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. 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.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki
i niepozostawiania ich bez opieki.
§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
asystujących.
Rozdział 10.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich z wyjątkiem pszczoły miodnej o której mowa
w art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
jest zabronione na zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne oraz obiektach
im przynależnych, w instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowych, hotelach, strefach
przemysłowych, Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
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2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich w przypadku posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,
spełniających wymogi odrębnych przepisów.
Rozdział 11.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:
1) obiektami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarczej i rolnej;
2) obiektami użyteczności publicznej;
3) obiektami wykorzystywanymi w celach prowadzenia działalności gospodarczej lub magazynowej;
4) obiektami i urządzeniami technicznymi takimi jak: węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe, sieci
kanalizacyjne, miejsca ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów i/lub altany śmietnikowe.
2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust.1 podlegają deratyzacji, w okresach:
1) wiosennym: w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
2) jesiennym: w terminie od 1 października do 31 października.
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