
UCHWAŁA NR XIII/114/2015
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce", określający 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 16 października 2013 r. 
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce" (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2013 r. poz. 5198).

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

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Sławomir Mroczek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 5411



Załącznik do Uchwały Nr XIII/114/2015

Rady Gminy Niemce

z dnia 12 listopada 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce, 
zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru, tektury, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych łącznie jako 
frakcja sucha odpadów komunalnych;

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych (np. trawy, liści, drobnych gałązek, kwiatów, 
owoców, warzyw) i odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych świetlówek;

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych obejmujących odpady, które ze względu na swoje rozmiary 
i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;

5) odpadów    budowlanych i rozbiórkowych    pochodzące z drobnych,    bieżących    remontów    budynków 
prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości;

6) zużytych opon pochodzących z pojazdów o DMC mniejszej lub równej 3,5 tony;

7) resztek przeterminowanych chemikaliów obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 
i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) przeterminowanych leków,

10) popiołu paleniskowego.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości kwalifikuje się 
jako zmieszane odpady komunalne tzw. frakcja mokra.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i umieszczać 
w pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili ich powstania.

4. Odpady, określone w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpadów tych 
należy pozbywać się z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w szczelnych kontenerach.

6. Odpady wielkogabarytowe należy oddawać w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru 
odpadów, lub dostarczać do PSZOK-u.

7. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na 
terenie gminy.

8. Miejscem odbioru zużytych baterii i akumulatorów są placówki użyteczności publicznej, wyposażone 
w specjalne pojemniki, mieszkańcy Gminy Niemce mogą je również dostarczać do PSZOK-u..
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9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy oddawać w terminach wskazanych 
w harmonogramie odbioru odpadów, lub dostarczać do PSZOK-u.

10. Popiół paleniskowy należy gromadzić wyłącznie w szczelnych kontenerach, oddawać w terminach

wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów, lub dostarczać do PSZOK-u.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, poprzez formowanie pryzm, w sposób umożliwiający 
ich uprzątnięcie przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych;

3. Niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie po 
spełnieniu poniższych warunków:

1) dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu;

2) nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska, powstawania ścieków zawierających oleje, smary, 
i zanieczyszczenia ropopochodne i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości 
(hałas, emisja spalin, skażenie gleby).

Rozdział 3.
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemnikówprzeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz nadrogach publicznych

§ 5. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (1),

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 1,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 1,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 1,

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3

6) przezroczyste worki z tworzywa sztucznego, o pojemności 35 1, 60 1, 120 1 i 240 1,

7) kosze uliczne o pojemności od 40 do 90 1.

§ 6. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości,   zmieszanych   odpadów   komunalnych   dla  właścicieli   nieruchomości   zamieszkałych  - 
w budynkach jednorodzinnych:

1) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 60 1,

2) od 3 do 4 osób włącznie - o pojemności 120 1,

3) od 5 do 7 osób włącznie - o pojemności 240 1,

4) od 8 do 10 osób - o pojemności 240 1 i 120 1,

§ 7. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania na 
terenie nieruchomości odpadów:
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1) papieru, tektury, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych łącznie jako

frakcja sucha:

a) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 35 1,

b) od 3 do 4 osób włącznie - o pojemności 60 1,

c) od 5 do 7 osób włącznie - o pojemności 120 1,

d) od 8 do 10 osób - o pojemności 120 1 i 35 1,

2) odpadów ulegających biodegradacji w tym zielonych(np. trawy, liści, drobnych gałązek, kwiatów, owoców,

warzyw) i odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

a) nie więcej niż dwie osoby - o pojemności 351,

b) od 3 do 4 osób włącznie - o pojemności 60 1,

c) od 5 do 7 osób włącznie - o pojemności 120 1,

d) od 8 do 10 osób - o pojemności 120 1 i 35 I,

3) odpadów rozbiórkowych i budowlanych, niezależnie od liczby osób korzystających - co najmniej pojemnik

o pojemności 1100 1,

§ 8. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, minimalną 
pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie - o pojemności 2 x 240 1,

2) od 16 do 25 osób włącznie - o pojemności 1100 1,

3) od 26 do 40 osób - o pojemności 1100 1 i 240 1,

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej 
w tym ustępie.

§ 9. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych:

1) papieru, tektury, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych łącznie jako

frakcja sucha:

a) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie - o pojemności 240 1,

b) od 16 do 25 osób włącznie - o pojemności 240 1 i 60 1,

c) od 26 do 40 osób - o pojemności 2 x 240 1,

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych (np. trawy, liści, drobnych gałązek, kwiatów, 
owoców,

warzyw) i odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

a) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie - o pojemności 240 1,

b) od 16 do 25 osób włącznie - o pojemności 240 1 i 60 1,

c) od 26 do 40 osób - o pojemności 2 x 240 1,

3) odpadów rozbiórkowych i budowlanych, niezależnie od liczby osób korzystających - co najmniej pojemnik 
KP5.

§ 10. Pojemniki i worki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5411_______________________________________________________________________________________________________________



2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku, oraz w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności 
poprzez stałą naprawę ich szczelności.

§ 11. 1. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie zabudowanym - od 40 1 do 90 1,

2) przy przystankach komunikacji publicznej - 35 l.

2. Kosze uliczne należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenunieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 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 odbierającego odpady.

3. 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. W przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić 
na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

§ 13. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następuje 
z następującą częstotliwością:

1. na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

1) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w miesiącu, w miesiącach od początku maja do końca października 
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

2) odpady selektywnie zbierane:

a) papier, tektura, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe łącznie jako 
frakcja sucha odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone - nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od początku 
maja do końca listopada;

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę 
nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - nie rzadziej niż raz 
w roku;

e) gruz budowlany i ceramikę sanitarną pochodzące z drobnych, bieżących remontów budynków 
prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w roku;

f) zużyte opony - nie rzadziej niż  raz w roku;

g) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby 
wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach - nie rzadziej niż raz w roku,

h) popiół paleniskowy z obszaru całej gminy odbierany będzie w miesiącach od początku października do 
końca kwietnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

1) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady selektywnie zebrane:
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a) papier, tektura, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe łącznie jako 
frakcja sucha odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone - nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od początku 
maja do końca listopada;

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę 
nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - nie rzadziej niż raz 
w roku;

e) gruz budowlany i ceramikę sanitarną pochodzące z drobnych, bieżących remontów budynków 
prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w roku;

f) zużyte opony - nie rzadziej niż raz w roku;

g) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 
i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach - nie rzadziej niż raz w roku,

h) popiół paleniskowy z obszaru całej gminy odbierany będzie w miesiącach od początku października do 
końca kwietnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 14. 1. Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości, 
odbywa się w formie wystawek.

2. Dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów zielonych z terenu nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudową zagrodową.

3. Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone mogą być dostarczane do PSZOK-u pod warunkiem, że 
posiadają one właściwości umożliwiające ich dalsze, zgodne z przepisami zagospodarowanie.

§ 15. Mieszkańcy gminy mogą samodzielnie i nieodpłatnie dostarczać odpady opakowaniowe do 
rozmieszczonych na terenie gminy, specjalistycznych pojemników do selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych tj: szkła opakowaniowego kolorowego i białego (bezbarwnego), plastiku oraz papieru.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przekazuje się do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych 
dla obsługi rejonu centralnego określonego w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla województwa 
lubelskiego.

2. Dopuszcza się przekazywanie odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych do zastępczych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych przewidzianych dla obsługi rejonu centralnego określonego w obowiązującym Planie Gospodarki 
Odpadami dla województwa lubelskiego, z zachowaniem zasady bliskości oraz najlepszych dostępnych 
technologii (BAT).

3. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej 
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lubuciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
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2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzkiego.

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 
i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w 
kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

5. Ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla 
ludzi.

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

7. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez nadzoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2) wprowadzania psów na tereny placów zabaw i piaskownic.

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz.

8. §18 ust. 7 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku psów przewodników osób niewidomych. Psy te muszą 
posiadać wyraźne oznakowanie.

9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcjirolniczej

§ 19. l. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

a) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

b) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

c) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 
publicznych.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, czy odór.

4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, 
w budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej.
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5. Ule pszczele powinny być ustawione co najmniej 10 m od pasa drogowego drogi publicznej, budynków 
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza oraz ogrodu, oraz co najmniej 50 m od 
autostrad i dróg szybkiego ruchu.

6. Dopuszczalne jest ustawienie uli pszczelich w odległości 3-10 metrów, od wymienionego w ust. 5, 
otoczenia (nie dotyczy dróg szybkiego ruchu) pod warunkiem ich oddzielenia stałą przeszkodą (szczelny 
parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się nad 
pobliskim terenem pszczół wylatujących i powracających do ula.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

a) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

b) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
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