
UCHWAŁA NR XV/109/2019 
RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2  i art. 4 ust. 2a 
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego - Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2015 r. poz. 4913 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 

1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 7575
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Załącznik do uchwały Nr XV/109/2019 

Rady Miasta Krasnystaw  

z dnia 05 grudnia 2019 r. 

 

 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „urządzeniach” należy przez to rozumieć 

kontenery, pojemniki i worki. 

Rozdział 2 

Zasady ogólne w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytwarzanych odpadów komunalnych. 

2. Ustala się frakcje odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie  

od właścicieli nieruchomości:   

1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw 

sztucznych i wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) popiół z palenisk domowych. 

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości 

kwalifikuje się jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zwane dalej pozostałe 

z procesu segregacji odpady komunalne. 

4. Ustala się frakcje odpadów komunalnych przyjmowanych z nieruchomości zamieszkałych 

przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”:  

1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw 

sztucznych i wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) popiół z palenisk domowych; 

6) odpady niebezpieczne; 

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 igieł  

i strzykawek; 
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9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym zużyte świetlówki, żarówki; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe  

na nieruchomościach zamieszkałych; 

12)  odzież i tekstylia; 

13) zużyte opony stanowiące odpady komunalne; 

14)  meble i inne odpady wielkogabarytowe.  

§ 3 

1. Poszczególne rodzaje odpadów komunalnych, poddawane segregacji winny być 

gromadzone w urządzeniach w następujący sposób:  

1)  frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 zbiera się w urządzeniach koloru 

niebieskiego oznaczonych napisem „Papier"; 

2) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 zbiera się w urządzeniach koloru 

zielonego oznaczonych napisem „Szkło"; 

3) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 zbiera się w urządzeniach koloru 

żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne"; 

4) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 zbiera się w urządzeniach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „BIO"; 

5) pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne zbierane są w urządzeniach koloru 

innego niż wymienione w pkt 1-4. 

2. W urządzeniach na papier należy gromadzić: 

1) opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty; 

2) gazety i czasopisma; 

3) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;    

4) zeszyty i książki; 

5) papier pakowy; 

6) torby i worki papierowe. 

3. W urządzeniach na szkło należy gromadzić:  

1) butelki po napojach i żywności; 

2) słoiki; 

3) szklane opakowania po kosmetykach. 

4. W urządzeniach na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale należy 

gromadzić: 

1) butelki plastikowe;  

2) nakrętki, kapsle i zakrętki do słoików; 

3) plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe;  

4) kartony po mleku, sokach; 

5) puszki po żywności, folie aluminiową;  

6) opakowania po środkach czystości, kosmetykach. 

5. W urządzeniach na bioodpady należy gromadzić:  

1) odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki,  

2) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

3) skoszona trawę, liście, kwiaty, chwasty, 
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4) trocinę i korę drzew,  

5) resztki żywności pochodzenia roślinnego. 

6. Przeterminowane leki  należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych 

w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz w aptekach, lub przekazywać do PSZOK. 

7. Przeterminowane chemikalia (przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, 

impregnaty, kleje, a także środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, itp.) należy 

przekazać do PSZOK. 

8. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktów zbiórki, zorganizowanych 

w placówkach handlowych, placówkach oświatowych, Urzędzie Miasta  lub dostarczyć  

do PSZOK. 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać podmiotowi zbierającemu 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub przekazać do PSZOK w nienaruszonym 

kompletnym stanie, albo przekazać w okresowych akcjach zbierania tych odpadów. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące w szczególności: beton, gruz betonowy, 

cegły, gruz ceglany, potłuczoną ceramikę, potłuczone szkło okienne należy przekazywać 

do PSZOK. 

11.  Zużyte opony samochodów osobowych, rowerów, motocykli i skuterów należy 

przekazywać do PSZOK. 

12. 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 igieł  

i strzykawek należy przekazywać wyłącznie do PSZOK. 

13. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK lub przekazać 

w okresowych akcjach zbierania tych odpadów. 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

mogą zbierać i gromadzić bioodpady w przydomowych kompostownikach (bez użycia 

worków do ich gromadzenia).  

2. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów  zielonych oraz wytwarzaniu z nich produktu 

o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych. 

3. Kompostowanie odpadów należy  prowadzić z uwzględnieniem: 

1) Warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019. Poz. 1065).  

2) Uzupełniania warstw odpadów ziemią i napowietrzania. 

4. Zwalnia się w części z obowiązku posiadania urządzeń przez właścicieli, o których mowa 

w ust. 1, którzy zbierają i gromadzą bioodpady w przydomowych kompostownikach  

z uwzględnieniem § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b regulaminu. 
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§ 5 

Warunkiem uznania selektywnego zbierania odpadów za spełnione uznaje się pełne 

zachowanie podziału segregacji na poszczególne frakcje, o których mowa w § 2 

 ust. 2 i 4.  

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i 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 

§ 6 

1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemnościach: 

a) 110/120 l, 

b) 240 l; 

2) kontenery o pojemnościach: 

a) 1100 l, 

b) 7000 l; 

3) worki o minimalnej pojemności 60 l; 

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l. 

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się następujące 

oznakowania kolorystyczne pojemników i worków: 

1) kolor niebieski – papier; 

2) kolor zielony – szkło; 

3) kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;; 

4) kolor brązowy – bioodpady. 

§ 7 

1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane na terenie 

zabudowy jednorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 5 osób – 110 litrów; 

2) 6 osób i więcej – 2 x 110 litrów. 

2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane na terenie 

zabudowy wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 25 osób – 1100 litrów; 

2) od 26 osób do 50 osób – 2 x 1100 litrów; 

3) od 51 osób do 75 osób – 3 x 1100 litrów; 

4) od 76 osób i więcej – 7000 litrów lub odpowiednia liczba pojemników 1100 litrowych. 

tylko ponad minimalne normy ustalone w Regulaminie.   

3. Dopuszcza się inne niż wymienione w ust. 1 i 2 ilości i wielkości urządzeń, jednak tylko 

ponad minimalne normy ustalone w Regulaminie. 
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4. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie 

o pojemności 110/120 l lub 1100 l na pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne. 

Urządzenie powinno być czyste, szczelne, zamykane pokrywą, wyposażone w uchwyty 

boczne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, posiadające konstrukcję 

umożliwiającą opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem 

załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów oraz odpowiadający 

obowiązującym normom. 

5. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 zbierane  

są w urządzeniach (workach) trwale zawiązanych, o minimalnej pojemności 60 l 

o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, 

o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości 

przez okres między kolejnymi odbiorami. 

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać zimny popiół w przeznaczonych na to 

odrębnych urządzeniach, których pojemność została określona w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a. 

§ 8 

1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, w ilości pozwalającej na utrzymanie 

czystości i porządku pomiędzy kolejnymi odbiorami odpadów komunalnych. 

2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

obejmujących: papier, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, 

popiół należy ustawiać w pobliżu istniejących pojemników na odpady zmieszane. 

3. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l na odpady powinny być ustawione w rejonach 

intensywnego ruchu pieszego. 

4. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje  

się w należytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji. 

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym  

i porządkowym, tak aby nie doszło do zanieczyszczenia lub skażenia gleby.  

6. W przypadku nieterminowego odbioru odpadów komunalnych przez podmiot uprawniony, 

utrzymanie czystości i porządku w miejscach wystawienia urządzeń, spoczywa na tym 

podmiocie. 

 
Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9 

1. Odpady komunalne, zbierane przez właścicieli nieruchomości odebrane są przez podmiot 

uprawniony. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób systematyczny, 

gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani  

są zapewnić  dostęp do urządzeń w sposób umożliwiający opróżnienie: 

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bez 

konieczności wchodzenia na teren tych nieruchomości, poprzez wystawienie zebranych 

odpadów przed posesję do godziny 600; 
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2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi poprzez 

udostępnienie kontenerów lub pojemników w miejscach zbierania odpadów, bądź  

w uzgodnionych miejscach odbioru odpadów, w sposób umożliwiający dojazd 

pojazdem przewidzianym do transportu odpadów. 

4. Każde urządzenie powinno być oznaczone w sposób identyfikujący nieruchomość, z której 

pochodzą odpady na niej gromadzone.  

§ 10 

1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie, 

b) bioodpady: 

 – 1 worek 120 1 – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia  

do października oraz  1worek 120 l  -  1 raz na miesiąc w okresie od listopada  

do marca, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego  

i kompostowania w nim odpadów,  

–  1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz  1 raz na miesiąc 

w okresie od listopada do marca, w przypadku braku zadeklarowania 

kompostowania,  

c) odpady zbierane selektywnie – 1 raz na miesiąc, 

d) popiół pochodzący z palenisk domowych – 1 raz na miesiąc w okresie  

od 1 października do 30 kwietnia, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na rok; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne i bioodpady –co najmniej 1 raz na 

tydzień, 

b) odpady zbierane selektywnie – przynajmniej 1 raz na miesiąc, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na rok. 

2. Ustala się częstotliwość zbierania odpadów komunalnych z terenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przeznaczonych do użytku 

publicznego: 

1) w pasach drogowych: w sezonie letnim – co najmniej 1 raz na tydzień, 

2) na skwerach i innych terenach zieleni miejskiej:  w sezonie letnim – codziennie, poza 

sezonem letnim  - 2 razy na tydzień, 

3) na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej – 1 raz na tydzień, 

4) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 1 raz na miesiąc w okresie od 

kwietnia do października. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani  

są do opróżniania zgromadzonych nieczystości ciekłych - co najmniej 2 razy w roku lub 

częściej w przypadku ich wcześniejszego napełnienia.  
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Rozdział 5 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

§ 11 

1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,  z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego 

usunięcia przeszkód lub zagrożeń dla swobodnego przechodu lub przejazdu. 

2. Śnieg i lód uprząta się: 

1) poprzez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń dla przechodu i przejazdu,  

na nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej, z zachowaniem 

możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej, 

2) poprzez formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty 

odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, 

3) w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, w szczególności wokół pni drzew. 

 
 

Rozdział 6 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 12 

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolone wyłącznie  

w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących  

do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji 

lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez separator oleju 

i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest 

zabronione. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona 

na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód 

lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone 

i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 7 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 13 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy 

wielorodzinnej i na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej. 

2. Chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej może być 

prowadzony przy spełnieniu następujących wymogów: 
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1) budowle i urządzenia do chowu powinny być wybudowane i usytuowane zgodnie 

z wymogami prawa, tak aby chów nie był uciążliwy dla ludzi oraz nie powodował 

zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza; 

2)  utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

zobowiązani są do zapewnienia prawidłowego gospodarowania obornikiem, w taki 

sposób, aby nie powodował zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

3) teren chowu powinien być zabezpieczony przed wydostawaniem się zwierząt  

na wolność; 

4) teren chowu oraz pomieszczenia na nim znajdujące się muszą być utrzymane 

w czystości oraz poddawane systematycznym zabiegom dezynfekcji, dezynsekcji 

i deratyzacji. 

 

Rozdział 8 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 14 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i 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, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru. 

§ 15 

1. 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 ludzi. 

2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 

zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce 

itp., a także w innych miejscach użyteczności publicznej. 

3. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie 

psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że 

opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 

zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych. 
 

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16 

1. Ustala się, że deratyzacją objęte są obszary miasta, na których występują: 

1) budynki zbiorowego zamieszkania, 

2) placówki zbiorowego żywienia, 

3) placówki oświatowe i kulturalne, 

4) zakłady przetwórstwa spożywczego, 

5) obiekty przemysłowe, handlowe, usługowe i magazynowe, 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 7575



9 

 

6) urzędy i biura, 

7) placówki opieki zdrowotnej i opieki społecznej. 

2. Ustala się, że deratyzacja winna być przeprowadzona dwa razy w roku kalendarzowym: 

1) od 1 do 15 kwietnia, 

2) od 15 do 31 października. 

3. Do przeprowadzenia deratyzacji obowiązani są właściciele nieruchomości. 

4. Właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej przeprowadzają deratyzację 

w miarę potrzeb. 

 

Rozdział 10 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17 

Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, 

a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych 

odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 
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