
 

 

UCHWAŁA NR XII/99/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złoty Stok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złoty Stok, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 733). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Przewodnicząca Rady: 

E. Ruszkowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2019 r.

Poz. 7561



Załącznik do uchwały Nr XII/99/2019 

Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złoty Stok 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1. Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie 

obejmującym: 

1) szkło; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) papier i makulatura; 

4) metale; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, 

10) bioodpady, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) opakowania wielomateriałowe, 

13) opakowania ulegające biodegradacji, 

14) gruz budowlany, 

15) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

16) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki, 

17) odpady tekstyliów i odzieży, 

w sposób określony w § 2. 

2. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w pojemnikach i przekazywanie 

zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

określa uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 2. 1. W zależności od rodzaju odpadu właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania u źródła 

i przekazywania wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe - w osobnym pojemniku lub worku, 

2) szkło - w osobnym pojemniku lub worku, 

3) papier - w osobnym pojemniku lub worku, 

4) bioodpady - w osobnym pojemniku lub worku, bioodpady mogą też być zbierane w przydomowych 

kompostownikach, 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do przekazywania we własnym zakresie 

pozostałych odpadów, wymienionych w § 1 ust. 1, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Gmina zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego w ramach zbiórki objazdowej zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż jeden raz  

na kwartał. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

1) przystąpienie do uprzątnięcia błota, śniegu oraz lodu niezwłocznie po ustaniu odpadów, 

2) przez niezwłoczne usunięcie błota, śniegu i lodu należy rozumieć usunięcie w dniu powstania 

zanieczyszczeń, jednak nie później niż 8 godzin po ich powstaniu, 

3) pryzmowanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób 

trzecich. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej 

nieruchomości pod warunkiem, że czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu i przy 

użyciu środków ulegających biodegradacji a powstające ścieki odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej  

lub szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz gdy nie jest to uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. 

2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych oraz na brzegach 

cieków wodnych, mycie pojazdów samochodowych jest zakazane. 

3. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku 

wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu. 

5. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać 

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw i właścicieli sąsiednich 

nieruchomości oraz nie może powodować skażenia terenu, na którym wykonuje się naprawę. 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także utrzymanie 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki o pojemności od 60 do 120 l, 
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2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 110 l, 

3) pojemniki o pojemności od 110 l do 1100 l, 

4) kontenery o pojemności od 2 m3 do 36 m3, 

5) przydomowe kompostowniki. 

2. Pojemniki, w których gromadzone są odpady komunalne mogą być przeznaczone wyłącznie do tego 

celu, muszą być wykonane z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy 

specjalistyczne oraz spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania 

Polskich Norm. 

3. Do wyposażenia nieruchomości zarówno w pojemniki jak i worki do zbiórki odpadów zobowiązani  

są właściciele nieruchomości. 

4. Pojemniki i worki określone w ust. 3, przeznaczone do gromadzenia odpadów powinny być utrzymane 

w kolorze: 

1) brązowym - pojemniki lub worki na bioodpady, oznaczone napisem „Bio”; 

2) zielonym - pojemniki lub worki na szkło, oznaczone napisem „Szkło”, 

3) żółtym - pojemniki lub worki na metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, oznaczone 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) niebieskim - pojemniki lub worki na papier, oznaczone napisem „Papier”, 

5) czarnym - pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych, resztkowych - po segregacji. 

5. Zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie własnych nieruchomości 

kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewniać prawidłowy proces 

kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości  

dla nieruchomości sąsiednich 

§ 6. 1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana 

do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości na 110 l. 

3. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania 

odpadów komunalnych zmieszanych: 

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 10 l na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 

110 l na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół i przedszkoli – co najmniej 4 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika; 

3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 10 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak  

co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt; 

4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 10 l na każde miejsce konsumpcyjne i 10 l na każdego 

pracownika; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego pracownika; 

6) dla szpitali, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko i 10 l na każdego pracownika; 

7) dla ogrodów działkowych – co najmniej 5 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października,  

a po tym okresie 1 l na każdą działkę; 

8) dla targowisk – co najmniej 15 l na każde stanowisko handlowe; 

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 10 l na każdego pracownika; 

10) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 
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4. Właściciele nieruchomości określają minimalną ilość pojemników i worków, która jest dostosowana  

do ilości wytwarzanych odpadów- tak aby nie doprowadzić do przepełnienia pojemników. 

§ 7. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych - należy 

dostosować do specyfiki i intensywności ruchu, nie rzadziej niż 100 m. Należy instalować kosze uliczne 

wykonane z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie o minimalnej 

pojemności 10 l. 

§ 8. 1. Pojemniki, kontenery lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy: 

1) ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy 

odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy 

jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników i worków - 

należy je wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości  

lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) ustawić pojemniki i worki tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 

zastawianie ciągów pieszych i jednych oraz miejsc parkingowych, 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza  

się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu 

prawnego do dysponowania terenem na ten cel. 

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody 

działkowe i targowiska należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym oraz poddać ich okresowo myciu i dezynfekcji, 

nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów,  

a w przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie ich wymianę. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym oraz poddać ich okresowo uprzątnięciu. 

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zależności od rodzajów odpadów wynosi: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów resztkowych - po segregacji  

oraz bioodpadów: jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie jeden 

raz na dwa tygodnie, 

2) dla selektywnie zbieranych odpadów: 

a) szkła- nie rzadziej niż jeden raz na jeden miesiąc, 

b) papieru- nie rzadziej niż jeden raz na jeden miesiąc, 

c) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych- nie rzadziej niż dwa razy na jeden miesiąc. 

2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może 

odbywać się w zbiórce objazdowej nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 
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3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w Złotym Stoku i nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w sołectwach. 

4. Odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać  

do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zlokalizowanych w obiektach 

handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do PSZOK 

lub przedsiębiorcom prowadzącym objazdowe zbiórki tych odpadów. 

5. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do PSZOK lub dostarczyć do placówek handlowych 

zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych. 

6. Odpady przeterminowanych leków dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych 

w aptekach lub do PSZOK. 

7. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań 

po nich należy dostarczyć do PSZOK, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych. 

8. Odpady gruzu i odpady z remontów winny być dostarczone do PSZOK lub odbierane z terenu 

nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

na podstawie odrębnej umowy. 

9. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika  

oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik. 

10. Częstotliwość opróżniania osadów lub innych odpadów z osadników oczyszczalni przydomowych musi 

być zgodna z instrukcją ich eksploatacji. 

§ 11. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów z remontów i odpadów budowlanych, leków chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz bioodpadów, 

2) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 

popiołu, żużla, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

4) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki- odpadów innych niż te,  

na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

5) spalania odpadów (za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych), 

6) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

Rozdział 4. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa 

§ 12. 1. Należy dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony 

środowiska, 

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych, 

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

5) kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych 

bioodpadów. 
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2. Na terenie gminy Złoty Stok nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa 

odpadów. 

Rozdział 5. 

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

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

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie 

stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich a także, aby nie powodowały 

szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób 

niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

3. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy i inne zwierzęta domowe mogą przebywać 

wyłącznie pod nadzorem osób, które są zdolne do sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. 

§ 14. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,  

w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana  

jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę. 

2. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES"  

lub o podobnej treści. 

Rozdział 6. 

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Złoty Stok zabrania 

się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Złoty Stok dopuszcza  

się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i pszczół dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu 

następujących warunków: 

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie może 

być mniejsza niż 70 m; 

2) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór  

lub hałas; 

3) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza 

obręb wybiegu; 

4) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich muszą  

być gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 7. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości: 

1) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa i przechowywania żywności 

i środków spożywczych, 

3) zabudowane budynkami mieszkaniowymi wielolokalowymi oraz miejsca lokalizacji pojemników 

do gromadzenia odpadów, 

4) zabudowane budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, w miesiącach kwiecień 

i październik, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona niezwłocznie, w przypadku 

wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne. 

4. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych deratyzacja może zostać 

zarządzona w innych terminach niż wskazano w ust. 2. 
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