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UCHWAŁA NR XX/90/16
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/103/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Komasara
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Załącznik do Uchwały Nr XX/90/16
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 lipca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBNICE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w
tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, odpadów zielonych
oraz opakowań po środkach ochrony roślin,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) 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 oraz
utrzymywania ich 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 urządzeń,
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,
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 podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich
budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nim osób budynkami garażowymi lub
gospodarczymi,
2) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający co najmniej dwa lokale
mieszkalne bądź zespół takich budynków,
3) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomość, gdzie przebywa
osoba mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek niezależnie od czasowej nieobecności,
4) nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomość
wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość, na której powstają
odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy.
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5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – punkcie stacjonarnym stanowiącym wydzieloną
część nieruchomości, gdzie właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej może samodzielnie
dostarczyć nieodpłatnie odpady komunalne wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu,
6) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do obierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) metali i tworzyw sztucznych,
3) szkła,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) odpadów zielonych,
13) opakowań po środkach ochrony roślin.
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane winny być w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.
§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele
nieruchomości realizują poprzez:
1) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony
sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

jezdni

w

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika;
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
2) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2416

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w
odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych
odpadów oraz ilość osób z nich korzystających.
2. Przyjmuje się, że mieszkaniec Gminy Łubnice wytwarza miesięcznie 30 litrów odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów,
2) pojemniki o pojemności 1100 litrów,
3) pojemniki o pojemności od 1,5 do 3 m³, tzw. „dzwony:
4) pojemniki KP – 7 o pojemności 7m³,
5) worki foliowe o pojemności 60 i 120 litrów
6) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów,
§ 6. 1. Pojemniki wymienione w § 5 ust. 3 pkt 1-2 powinny być odporne na działanie UV, niskie
temperatury i nagrzewanie, posiadać kółka, szczelnie zamykaną klapę oraz uchwyt umożliwiający jego
opróżnienie przez pojazd specjalistyczny, kompletne i zdatne do użytkowania.
2. Pojemniki wymienione w § 5 ust. 3 pkt 3 powinny być odporne na działanie UV, niskie temperatury i
nagrzewanie, posiadać zaczep do ich podnoszenia oraz konstrukcję umożliwiającą opróżnienie zawartości na
pojazd specjalistyczny.
3. Pojemniki wymienione w § 5 ust. 3 pkt 4 powinny być wykonane ze stali, posiadać zamykające się
klapy, powinny być dostosowane do załadunku na pojazd specjalistyczny oraz być kompletne i zdatne do
użytkowania.
4. Worki wymienione w § 5 ust. 3 pkt 5 powinny być wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE
o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.
5. Na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów worki na odpady winny być wykonane w następującej
kolorystyce:
1) kolor żółty dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
2) kolor czerwony dla metalu,
3) kolor zielony dla opakowań szklanych,
4) kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury,
5) kolor brązowy dla odpadów biodegradowalnych.
6. Kosze na odpady, ustawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych
terenach użytku publicznego, powinny spełniać następujące wymagania:
1) powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich,
2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pieszych i pojazdów,
3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, w szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych.
7. Wielkość pojemnika winna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów i indywidualnych
potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru t.j.
a) dla szkół i przedszkoli – 5 litrów na każdego ucznia i pracownika,
b) dla urzędów i instytucji – 5 litrów na każdego zatrudnionego pracownika,
c) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,
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d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów - 20 litrów na każdego
zatrudnionego pracownika jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,
e) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m² powierzchni - jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 120 litrów na lokal,
f) dla domów opieki, pensjonatów, hoteli – 20 litrów na jedno łóżko,
g) dla cmentarzy – 2 litry na jedno miejsce pochówku.
§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik
lub worek przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, że jeśli nie jest to możliwe – właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do dostarczenia odpadów w miejsce umożliwiające ich odbiór.
§ 8. 1. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności
poprzez stałą ich konserwację i naprawę oraz utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym poprzez ich
mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach śniegu, lodu oraz gorącego popiołu.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno – porzadkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 10. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru
odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy zbierać w
pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy obierającemu odpady
komunalne,
3) odpady biodegradowalne należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępniać
przedsiębiorcy obierającemu odpady komunalne, zagospodarowywać je poprzez kompostowanie na terenie
posesji lub dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się terenie aptek oraz placówek służby zdrowia na terenie Gminy
5) Chemikalia, zużyte akumulatory oraz opakowania po zużytych środkach ochrony roślin należy dostarczyć
do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) punktów ich sprzedaży.
6) Zużyte opony należy:
a) dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) wystawić przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
7) Zużyte baterie należy:
a) umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach
znajdujących
się na terenie placówek oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy
Łubnice,
b) dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) przekazać do punktów ich sprzedaży.
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8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy:
a) dostarczyć do punktów ich sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
b) wystawić przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
9) Meble i odpady wielkogabarytowe oraz opony należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub wystawić przed teren nieruchomości, z której pochodzi, w terminach
określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
10) Odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, dostarczyć do punktu
selektywnego
odpadów komunalnych,

budowę, ani
zbierania

b) inne niż wymienione w lit. a, na odrębne zamówienie ich odbioru u przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne z terenu gminy Łubnice.
§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1, pkt
1-5 z terenów nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz na miesiąc,
2) odpady biodegradowalne – co najmniej raz na miesiąc,
3) papier i tektura – co najmniej raz na miesiąc,
4) szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowanie wielomateriałowe – co najmniej raz na miesiąc.
§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 6-12 z terenów nieruchomości
odbywać się będzie z częstotliwością wg potrzeb właścicieli nieruchomości, w następujący sposób:
1) przeterminowane leki – z aptek oraz placówek służby zdrowia i punktu selektywnego zbierania odpadów –
w godzinach ich pracy,
2) zużyte baterie – z terenu placówek oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Łubnice, z
punktów ich sprzedaży oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach ich
pracy,
3) zużyte akumulatory - z punktów ich sprzedaży oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – w godzinach ich pracy,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
a) z punktów ich sprzedaży oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych –
ich pracy,

w godzinach

b) z terenu nieruchomości, z której pochodzi, w terminach określonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne – co najmniej raz w roku,
5) meble i odpady wielkogabarytowe:
a) z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy,
b) z terenu nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne – co najmniej raz w roku,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe określone w § 10 pkt 10 lit. a - z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – w godzinach jego pracy,
7) zużytych opon:
a) z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy,
b) z terenu nieruchomości, z której pochodzą, w terminach określonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne – co najmniej raz w roku,
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8) opakowań po środkach ochrony roślin - z punktów ich sprzedaży oraz z punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – w godzinach ich pracy.
9) Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy ustawionych na przystankach powinno odbywać się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
10) W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 13. 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 w obrębie nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się następującymi zasadami zmierzającymi do
minimalizacji powstawania odpadów komunalnych:
1) używania opakowań wielokrotnego użytku,
2) podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania, naprawy, odświeżania lub renowacji
użytkowanych przedmiotów,
3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności,
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie
nieruchomości
zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę osób przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób
nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. 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.
5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące
do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
6. Zabronione jest:
1) wpuszczanie zwierząt do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
2) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali
gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których zarządcy
wprowadzili taki zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych)
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w
szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.
8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska lub
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
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Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz
działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych – wyłącznie na
działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:
1) nie powodowania wobec osób trzecich uciążliwości,
2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
3) usuwania odchodów zwierzęcych, resztek karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych
miejscach publicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości w
miarę potrzeb.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.
3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej raz do roku.
§

