
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.202.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitar-

nego w Trzebnicy, Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród stanowiący za-

łącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie Re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 585



Załącznik do Uchwały Nr 0007.XXVIII. 

.202.2012Rady Miejskiej w Żmigrodzie  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmigród 

 

 

R O Z D Z I A Ł  I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmigród,  

a w szczególności:  

1) wymagania 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 wiel-

kogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielo-

nych, 

b) uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-

blicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źró-

dłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomo-

ści oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciąż-

liwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku; 

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

2. Zasady postępowania z odpadami komunalnymi określone w Regulaminie nie mają zastosowania  

do postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w go-

spodarstwach rolnych, które jest uregulowane odrębnymi przepisami.  

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości  

i w miejscach publicznych 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości po-

przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale III pojemniki, służące do zbierania odpadów komunal-

nych i utrzymanie tych urządzeń oraz miejsc wystawiania i opróżniania pojemników w odpowiednim sta-

nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w razie uszkodzenia remontu lub wymiany. Wielkość  

i liczbę pojemników należy uzależnić od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniej-

szym Regulaminie; 

2) dbanie o nieprzedostawanie się odpadów poza urządzanie; 

3) dbanie o zamykanie pojemników oraz ich nieprzepełnienie; 

4) przyłączenie nieruchomości, na których mieszkają lub przebywają ludzie, do istniejącej sieci kanalizacyj-

nej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008), wyposażenie nieruchomości w szczelny 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełnia-

jące wymagania określone w przepisach odrębnych. 
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5) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

a) papier i makulatura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło z podziałem na białe i kolorowe oraz opakowania wielomateriałowe, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, 

f) odpady zielone,  

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

l) zużyte opony, 

6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi wybranemu  

w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy Żmigród; 

7) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej, (np. medycznych, weterynaryjnych, budowlanych, metalowych  

i innych) i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odręb-

nych przepisach; 

8) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, w szczególności w parkach, na targowiskach, placach 

zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich; 

9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów V i VI niniejsze-

go Regulaminu; 

10) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, w szczególności z chodników, jezdni, podwórzy, bram. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy 

złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię oraz 

tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów. Powyższe prace należy realizować  

w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. 

11) lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służą-

cych do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym sto-

sownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

12) usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych z elementów budynków znajdujących się nad ciągami ko-

munikacyjnymi. 

13) w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

a) zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku pu-

blicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezod-

pływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpo-

średnio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 

b) naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie wła-

snych nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciąż-

liwości dla sąsiadów. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. 

c) zabrania się: 

− mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na 

ulicach, chodnikach, podwórzach, terenach zielonych, 

− dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych 

do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 3. Na terenie gminy zabrania się: 

1) spalania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, z tworzyw sztucznych, gumy, 

tekstyliów, zaoliwionych szmat, mebli oraz podobnych, a także pozostałości roślinnych na powierzchni 

ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,  

2) stosowania do usuwania śniegu i lodu środków chemicznych szkodliwych dla środowiska; 

3) zakopywania odpadów i padłych zwierząt; 

4) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone (tworzenia tzw. dzikich 

wysypisk); 
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5) mieszania wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odpadów łącznie z odpadami 

komunalnymi; 

6) mieszania ścieków bytowych z gnojówką i gnojowicą, a także odprowadzania odchodów zwierzęcych oraz 

odcieków z obornika do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia 

ścieków komunalnych; 

7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

8) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;  

9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych; 

10) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów, afiszy w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. 

pniach drzew, ścianach budynków, ogrodzeń; 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wypo-

sażenie nieruchomości w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania 

się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w Regulaminie.  

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają możliwości wyposażenia jej w odpowied-

nie pojemniki obowiązek, o którym mowa w ust. 1 może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właści-

cielem sąsiadującej nieruchomości.  

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na te-

renie nieruchomości oraz w miejscach publicznych: 

1) pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych): 

a) pojemniki na odpady o pojemności 110 l – 120 l, 

b) pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 

c) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l, 

d) pojemniki na odpady o pojemności 5 m
3
, 7 m

3 
(KP5, KP7), 

2) pojemniki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów:  

a) pojemniki i worki z folii LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, unie-

możliwiającej rozerwanie się worka, o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami  

w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: 

− papier i makulaturę, 

− tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

− szkło białe i kolorowe, 

b) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 

rodzaju odpadów zbieranych selektywnie o pojemności od 1,5 m
3 
do 3 m

3
, 

c) pojemniki i worki o pojemności 120–240 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oraz od-

pady zielone. Worki winny być wykonane z materiałów biodegradowalnych i kompostowalnych,   

d) pojemniki o pojemności 1,5−7 m
3
 lub worki wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej, na odpa-

dy budowlane i rozbiórkowe, 

3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l. 

4. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala właściciel nieruchomości, przy 

uwzględnieniu minimalnych wskaźników wytwarzania odpadów: 

1) szkoły, żłobki, przedszkola – co najmniej 13 litrów na każdego ucznia, dziecko i 65 litrów na pracownika na 

miesiąc, 

2) szpitale, hotele, domy opieki, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe – co najmniej 87 litrów na 

łóżko i 65 litrów na pracownika na miesiąc, 

3) lokale gastronomiczne – co najmniej 87 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne i 65 litrów na pracownika na 

miesiąc,  

4) zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe, biura, urzędy, banki – co najmniej 65 litrów na każdą pra-

cującą osobę na miesiąc, 

5) ogrody działkowe – co najmniej 87 litrów na każdą działkę wchodząca w skład ogrodu na miesiąc – w okre-

sie od 1 kwietnia do 31 października i 22 litrów poza tym okresem, 
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6) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem – 50 litrów na każde 10 m
2
 po-

wierzchni całkowitej,  

7) przychodnie i gabinety lekarskie – 65 litrów na każdą osobę wykonującą pracę oraz 13 litrów na 1 pacjenta 

miesięcznie, 

8) targowiska – 217 litrów na każde stanowisko (punkt handlowy) na miesiąc, 

9) zespół garaży wolnostojących – 43 litrów na każde miejsce postojowe na miesiąc, 

10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe itp.) – 4 litry na osobę korzystającą  

z obiektu na miesiąc, 

11) cmentarze – 217 litrów na każde 10 miejsc pochówku na miesiąc, 

12) inne – należy miesięczny wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio. 

5. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których 

mowa w ust. 4 nie może być mniejsza niż 110 l. 

6. Właściciele (najemcy, użytkownicy) nieruchomości prowadzący działalność handlową lub gastrono-

miczną zobowiązani są ustawić przed wejściem, w miejscach publicznych kosze uliczne lub pojemniki do zbie-

rania odpadów do użytku własnych klientów, o pojemności zapewniającej zgromadzenie wytworzonych odpa-

dów. Pojemnik należy ustawić w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców. Dopuszcza 

się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących przedsiębiorców. 

7. Pojemniki i worki, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, przeznaczone do prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów, należy stosować z zachowaniem następujących ujednoliconych kolorów: 

1) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło białe, 

2) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 

3) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę,  

4) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na plastik, metale (puszki aluminiowe po napojach, konserwach) oraz opakowa-

nia wielomateriałowe,  

5) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne oraz zielone. 

8. Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do segregacji, o których mowa w § 4 

ust. 3 pkt 2 zobowiązany jest przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, wybrany w drodze przetargu,  

z którym Burmistrz Gminy Żmigród zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości.  

9. Pojemniki na odpady niesegregowane dostarczane są właścicielom nieruchomości na ich wniosek przez 

podmiot uprawniony. 

§ 5. 1. Miejsca publiczne, takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, 

parki, właściciele nieruchomości, zarządcy terenów lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicz-

nej obowiązani są wyposażyć w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych, zgodnie z nastę-

pującymi zasadami: 

1) odległość między koszami rozstawionymi przy drogach publicznych w mieście i w parkach nie może prze-

kraczać 150 m; 

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku; 

3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;  

4) miejsca ustawienia koszy nie mogą powodować utrudnień w ruchu pieszym i kołowym 

2. Organizatorzy imprezy masowej, zgromadzenia o charakterze publicznym, mają obowiązek zapewnie-

nia wystarczającej ilości pojemników bądź kontenerów do zbierania odpadów komunalnych oraz ruchomych 

szaletów w ilości odpowiedniej do przewidywanej ilości uczestników imprezy.  

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania nieczystości ciekłych na tere-

nie nieruchomości. 

1) właściciel nieruchomości nieskanalizowanej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej 

terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do 

przepełnienia, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości; podobnie przepu-

stowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób za-

pewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; 

§ 7. Zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 

nieczystości płynnych. 
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1. Sposób rozmieszczenia i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych częściowo regulowane są przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

Nr 75, poz. 690 ze zm.); 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjowanymi odpadami należy 

ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla użytkowników oraz podmiotu uprawnionego do odbioru, 

bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień 

dla mieszkańców nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu 

uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia pojemników poza granice nieruchomości w dniu wywozu, 

zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulice przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nieutrud-

niający przejścia lub przejazdu, z obowiązkiem niezwłocznego ich usunięcia po opróżnieniu; 

4. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w czysto-

ści oraz dobrym stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpo-

wiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej 2 razy do roku.  

5. Kosze uliczne na odpady należy ustawić w rejonach intensywnego ruchu pieszych (na wszystkich uli-

cach, placach, w parkach, na przystankach komunikacyjnych). Rozmiar koszy, koszty przygotowania i utrzy-

mania miejsc ich ustawienia oraz ich opróżnianie zapewniają: 

1) upoważnione przez Burmistrza jednostki wywozowe –w odniesieniu do dróg, placów, parków miejskich  

i gminnych; 

2) zarządcy osiedli mieszkaniowych – w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych 

3) zarządcy obiektów – w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności 

4) przedsiębiorcy – w odniesieniu do wolnostojących i tymczasowych obiektów handlowych, gastronomicz-

nych oraz usługowych, stosownie do wielkości obiektu i rodzaju prowadzonej działalności;  

6. W przypadku przepełnienia pojemników, odpady należy pozostawić obok pojemników wyłącznie  

w workach foliowych lub innych opakowaniach. 

7. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub osadnik przydomowej oczyszczalni ście-

ków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu 

uprawnionego w celu ich opróżnienia; 

§ 8. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 

urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużlu, gorącego popiołu, gruzu 

budowlanego i innych odpadów powstających podczas prowadzenia prac remontowych, szlamu lub sub-

stancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników, lakierów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, eternitu, 

świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych odpadów przemysłowych i medycznych, odpadów zielonych 

oraz odpadów ulegających biodegradacji; 

2) zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady; 

3) zabrania się wykorzystywania pojemników segregacyjnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

4) zabrania się wrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz działalności handlowej, pro-

dukcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli; 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nie-

ruchomości zgodnie z harmonogramem.  

2. Określa się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nierucho-

mości: 

1) dla obszarów wiejskich –co najmniej raz na dwa tygodnie; 

2) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

3) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

4) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – co najmniej raz na dwa tygo-

dnie; 

5) dla ogródków działkowych i domków letniskowych – co najmniej raz w miesiącu; 
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3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku pu-

blicznego: 

1) opróżnianie koszy ulicznych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy nie rzadziej raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełniania 

się pojemników na odpady; 

3) z targowisk – nie rzadziej niż raz na tydzień. 

4. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem 

mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się odpadów na ziemię. 

5. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym 

wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów niezwłocznie po jej zakończeniu. Powyższe dotyczy także usu-

nięcia skutków działalności z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba. 

6. Określa się następującą częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a – d (papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło): 

1) dla obszarów wiejskich – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

2) dla zabudowy jednorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

3) dla zabudowy wielorodzinnej w miastach – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

4) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych – co najmniej raz w miesiącu; 

5) dla ogródków działkowych i domków letniskowych – co najmniej raz w miesiącu. 

7. Określa się częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

8. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów zielonych, co najmniej raz na miesiąc, z za-

strzeżeniem, że w okresie od 1.IV do 31.X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

9. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. i, j, k, l (zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny – wielkogabarytowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i roz-

biórkowe) dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością, co najmniej raz na kwartał. 

10. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób: 

1) szkło, makulatura, plastik, opakowania wielomateriałowe, metal, w rejonach zabudowy wielorodzinnej na-

leży gromadzić w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, natomiast w rejonach zabudowy jednoro-

dzinnej – w odrębnych workach, a następnie przekazywać podmiotowi wybranemu w drodze przetargu 

przez Burmistrza Gminy Żmigród w terminach określonych w harmonogramie. W przypadku, gdy w rejonie 

zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia pojemników, zezwala się na gromadzenie tych 

odpadów w workach. Dopuszcza się przekazywanie wymienionych odpadów bezpośrednio do Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, a opróżnione opakowania zgnieść, tak 

by zachowały zmniejszoną objętość. 

2) odpady niebezpieczne należy gromadzić osobno, nie dopuszczając do zmieszania ich z innymi odpadami, 

według następujących zasad: 

a) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, inne niż przemysłowe i samochodowe należy umiesz-

czać w specjalnie oznakowanych i do tego celu przeznaczonych pojemnikach rozstawionych na terenie 

gminy (np. w sklepach, placówkach oświaty, świetlicach wiejskich, na stacjach paliw, w urzędzie) lub 

przekazać bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach ich pracy, 

b) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 

prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę w godzinach ich pracy, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać podmiotowi wybranemu w drodze przetargu 

przez Burmistrza Gminy Żmigród w terminach określonych w harmonogramie lub przekazać bezpośred-

nio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach jego pracy. Zużyty sprzęt można 

także zostawić w sklepie przy zakupie nowego (w stosunku 1:1, czyli stary sprzęt za nowy), bądź prze-

kazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o większych rozmia-

rach dopuszcza się pozbywanie się go w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

d) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanych i do tego celu przeznaczonych po-

jemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub przekazać je bezpośrednio do 

Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach ich pracy. Wykaz aptek, w których umoż-

liwione będzie pozbywanie się przeterminowanych leków zostanie określony odrębnie, 

e) pozostałe odpady niebezpieczne, m.in. lampy fluorescencyjne (świetlówki), chemikalia, w szczególności 

farby, lakiery, kleje, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do 

konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach należy przekazywać do Gminnego Punktu 
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Selektywnej Zbiórki Odpadów lub podmiotowi wybranemu w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy 

Żmigród w terminach określonych w harmonogramie, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, 

poprzez wystawienie przed posesję przy krawędzi lub przy pergolach śmietnikowych w sposób umożliwia-

jący przejście lub przejazd bądź w miejscach wskazanych przez podmiot wybrany w drodze przetargu przez 

Burmistrza Gminy Żmigród, w terminach określonych w harmonogramie. Meble i odpady wielkogabaryto-

we można także przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Miejsce gdzie gromadzone są odpady wielkogabarytowe nie może utrudniać korzystania z nieruchomości 

oraz musi być zlokalizowane tak, aby dojazd podmiotu uprawnionego był możliwy,. 

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 

a) na obszarach wiejskich oraz w mieście w zabudowie jednorodzinnej jeżeli pozwalają na to warunki nale-

ży je gromadzić w przydomowych kompostowniach pod warunkiem, że nie będą one powodować uciąż-

liwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. Dopuszcza się prowadzenie kompostowników na 

terenach ogródków działkowych. 

Usytuowanie kompostowników na nieruchomości winno zapewnić odległość min. 5m od granicy nierucho-

mości od strony ulicy i 1m od pozostałych granic. 

b) na pozostałych obszarach, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej, a także na wsi i w zabudowie 

jednorodzinnej, w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował prowadzenia kompostownia, należy je gro-

madzić odrębnie od pozostałych odpadów w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach (kolo-

ru brązowego) i przekazywać podmiotowi wybranemu w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy 

Żmigród, w terminach określonych w harmonogramie,  

5) odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych (usunięte chwasty, 

liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) na obszarach wiejskich oraz w zabudowie jednorodzinnej 

należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych wor-

kach i przekazywać podmiotowi wybranemu w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy Żmigród w ter-

minach określonych w harmonogramie; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (za wyjątkiem eternitu), należy gromadzić w specjalnych kontenerach, 

pojemnikach lub workach uniemożliwiających pylenie i przekazywać podmiotowi wybranemu w drodze 

przetargu przez Burmistrza Gminy Żmigród lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wła-

ściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnio-

nego, a ten z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin. 

Podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, 

które powstały w wyniku prowadzonych samodzielnie drobnych robót niewymagających pozwolenia na bu-

dowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tej definicji podmiot 

uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową opłata ustaloną w wyniku umowy z podmiotem upraw-

nionym, 

7) zużyte opony należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

11. Miejsce, w którym utworzony zostanie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz szczegóło-

wy zakres świadczenia usług przez punkt zostanie określone odrębnie. 

12. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można osobiście przekazywać odpady wymie-

nione w § 2 ust. 1 pkt 5. Koszt dostarczenia wyselekcjonowanych odpadów do punku ponoszą właściciele od-

padów. 

13. W celu ułatwienia gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji właściciel nierucho-

mości na wniosek, otrzymać może zestaw do selektywnej zbiórki tych odpadów, składający się z koszyka oraz 

specjalnie do tego celu przeznaczonych worków.  

Koszyk dostępny jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej, natomiast worki dostarczane będą 

przez podmiot wybrany w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy Żmigród. 

14. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych ustala podmiot wybrany 

w drodze przetargu przez Burmistrza, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Zakładem Gospo-

darki Komunalnej.  

Harmonogram w formie kalendarza dostarczany jest mieszkańcom przez podmiot uprawniony. 

15. Podmiot uprawniony jest obowiązany zapewnić odbiór wszystkich rodzajów odpadów wchodzących  

w strumień odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogaba-

rytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 

opon, zużytych baterii i akumulatorów przeterminowanych leków i chemikaliów oraz odpadów zielonych  

i ulegających biodegradacji. 
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16. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je  

z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z zużycia wody i pojemności zbiornika tak, aby nie 

dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy mie-

siące. 

17. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciele nieruchomości zo-

bowiązani są do usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia 

o tym gminy. 

18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków odby-

wa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym 

podpisał umowę.  

19. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich 

instrukcji; 

20. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości jest dopuszczalny  

w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 20.00, z zastrzeżeniem ust. 5; 

21. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 

pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć; 

§ 10. Obowiązki w zakresie podpisania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz konsekwencje niezrealizowania obowiązków. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy na opróżnianie zbiorników bezod-

pływowych i transport nieczystości ciekłych, z podmiotami posiadającymi zezwolenia w tym zakresie; 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek, w celu umożliwienia przygotowania umowy, do podania 

upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób 

zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie  

o odstępstwach i ich przyczynie;  

3. Właściciele zabudowy jednorodzinnej, rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego, 

itp., nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji, powinni zainstalować odrębne 

liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej 

wymienione normy; 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania odbioru nieczystości ciekłych przez 

okazanie umowy i dowodów płacenia (rachunek, faktura) za usługi świadczone przez przedsiębiorców prowa-

dzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

W/w dokumenty właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres dwóch lat. 

5. Kontrolowanie sposobu realizacji obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych będzie doko-

nywane na podstawie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywożonych nieczystości ciekłych 

winna odpowiadać ilościom zużytej wody wykazanym na rachunkach za wodę, jeżeli budynek jest podłączony 

do sieci wodociągowej lub średniemu zużyciu wody na mieszkańca w budynkach, które posiadają własne uję-

cie, lub, do których woda dowożona jest beczkowozami, według norm zużycia, określonych w odrębnych prze-

pisach; 

ROZDZIAŁ V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzę-

ta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

§ 12. 1. Właściciele psów zobowiązani są do: 

1) zarejestrowania w Urzędzie Miejskim, w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa. 

Wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: 

 imię i nazwisko oraz adres właściciela psa; 

 numer znaczka identyfikacyjnego i datę jego wydania; 

 imię psa, rasę, wiek i płeć; 

2) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych z agresywne w kaganiec; 
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3) oznakowania psa znaczkiem identyfikacyjnym, wydawanym nieodpłatnie przez Urząd Miejski - oznakowa-

nie psa polega na umieszczeniu na obroży znaczka identyfikacyjnego. 

4) na terenach użytku publicznego prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny 

sposób zagrażającemu otoczeniu – w nałożonym kagańcu;  

2. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek wyrejestrowania w Urzędzie Miejskim w terminie 14 dni od 

dnia zbycia lub padnięcia psa. 

W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązani za-

wiadomić Urząd Miejski w terminie 14 dni o tej zmianie;  

3. Właściciele wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w cha-

rakterze zwierząt domowych zobowiązani są do: 

 stałego  i skutecznego dozoru nad zwierzętami; 

 natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 

innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, pla-

cach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach), klatkach schodowych, itp.; nieczystości te, 

umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w ko-

munalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzysta-

jących z psów przewodników; 

4. Utrzymywanie większej ilości zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych nie może stanowić 

uciążliwości dla pozostałych mieszkańców.  

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są za-

bezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

6. Prowadzenia psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, 

że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem; 

7. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 

przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli 

nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

8. Zwolnienie psa z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość 

jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający bezpośredni dostęp osób 

trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

9. Właściciel nieruchomości obowiązany jest uniemożliwić dostęp psów do granic nieruchomości bezpo-

średnio przyległych do chodników, traktów, jezdni oraz innych miejsc przeznaczonych dla ruchu pieszego.  

§ 13. Zakazuje się: 

1) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla 

zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystają-

cych z pomocy psów-przewodników; 

2) wprowadzenia zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, itp.; 

3) prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe oto-

czenia lub powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości; 

ROZDZIAŁ VI 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji  

rolniczej 

§ 14. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w szczególności zajętych przez budownictwo wielorodzinne, 

jednorodzinne (domki szeregowe, bliźniaki), instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, strefy prze-

mysłowe i ogrody działkowe; 

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz gołębi na pozostałych terenach wyłączo-

nych z produkcji rolnej, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych, budowlanych, 

ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami oraz pod następującymi warunka-

mi: 

1) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym hałas, zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy (emisje) 

będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

3) odchody zwierząt należy usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepi-

sami; 
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4) miejsce gromadzenia odchodów zwierzęcych należy uzgodnić z współlokatorami budynku, w którym za-

mieszkuje prowadzący chów zwierząt oraz z lokatorami budynków sąsiednich; 

5) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości są-

siednich; 

6) posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta 

oraz gołębie. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości, osoba utrzymująca zwierzęta lub gołębie 

musi posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele związane z utrzymy-

waniem zwierząt lub gołębi. 

3. Zabrania się utrzymywania pni pszczelich na nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolnej i na te-

renach ogródków działkowych 

4. Odstępstwa od ww. zakazów dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymanie zwierząt gospodar-

skich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażają zgodę właściciele nieruchomości i 

wszyscy lokatorzy, sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administra-

cyjnego oraz burmistrz gminy Żmigród; 

5. Zakazuje się wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren nieruchomości. 

6. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewo-

zowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach. 

ROZDZIAŁ VII 

Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku dera-

tyzacji na terenie nieruchomości. W odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych obowiązek ten mo-

że być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości, stwarzającej zagrożenie sanitar-

ne, deratyzacje należy przeprowadzić niezwłocznie. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie gminy, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Bur-

mistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obo-

wiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 
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