
 

 

UCHWAŁA NR IV/10/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) i art. 4 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454, Dz. U. z 2018 r. poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki w brzmieniu sta-

nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 roku w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 

 

 

Anna Szostak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

Poz. 714



Załącznik do uchwały Nr IV/10/2019 

Rady Miejskiej w Koluszkach 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki”, zwany dalej regulaminem, 

ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku ma terenach nieruchomości położonych w Gminie 

Koluszki. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

§ 2. 1. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest następująco: 

1) Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) w zabudowie jednorodzinnej, 

b) w zabudowie wielorodzinnej; 

2) Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzy-

stywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodza-

jów odpadów komunalnych: 

a) szkła, 

b) tworzywa sztucznego, 

c) opakowań wielomateriałowych, 

d) papieru i tektury, 

e) metali, 

f) odpadów biodegradowalnych w tym zielonych, 

g) odpadów komunalnych ulegających biodegradacyjnych, 

h) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

i) zużytych baterii i akumulatorów, 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) zużytych opon,  

ł) odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, 

m) popiołów i odpadów paleniskowych, 

n) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych. 

3. Odpady określone w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4 niniej-

szego Regulaminu. 

4. Należy przekazywać odpady komunalne, w tym selektywnie zebrane, podmiotowi uprawnionemu do ich 

odbioru. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych i dostarczania do niego odpadów komunalnych, do zbierania których został przeznaczony. 

6. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, będzie podany do publicznej wiadomości. 
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§ 3. Właściciele nieruchomości w części należącej do użytku publicznego mają obowiązek niezwłocznego 

usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i 

pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów mechanicznych, poza myjniami może odbywać się na prywatnych nieruchomo-

ściach pod warunkiem, że powstające ścieki będą zbierane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, przydo-

mowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

2. Naprawy pojazdów mechanicznych, poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w 

miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska 

wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z 

przepisami szczegółowymi. 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości, oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników 

 i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

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

renie nieruchomości oraz w miejscach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l; 

3) kosze dla klientów lokali spożywczych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji o pojemności od 30 l do 

120 l; 

4) pojemniki lub siatki z tworzywa sztucznego „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze 

szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, tektury, wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 2500 l; 

5) kontenery typu KP 5, KP 7, KP 20; 

6) worki z folii o pojemności od 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju od-

padu zbieranego selektywnie; 

7) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki; 

8) pojemniki na przeterminowane baterie. 

§ 6. 1. Pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów oznaczone są kolorami 

przypisanymi do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone: 

1) kolor zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opako-

waniowe ze szkła, szkło bezbarwne i kolorowe; 

2) kolor niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury; 

3) kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady z metali, w 

tym odpady opakowaniowe z metali, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) kolor brązowy oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem na odpady biodegradowalne w tym zielone; 

5) kolor szary – przeznaczony na popiół i odpady paleniskowe. 

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny: 

a) w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w workach lub pojemnikach wyłącznie do tego celu prze-

znaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach, 

b) w zabudowie wielorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach lub siatkach wyłącznie do tego celu prze-

znaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach, 
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c) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzy-

stywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy gromadzić w workach lub pojemnikach wyłącznie 

do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach. 

§ 7. 1. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie 

dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości zbieranych odpadów w następują-

cy sposób: 

1) pojemniki o pojemności 120 l dla każdej posesji lub gospodarstwa domowego, którą zamieszkuje od 1 do  

4 osób; 

2) pojemniki o pojemności 120 l x 2 lub 1 pojemnik 240 l dla każdej posesji, którą zamieszkuje powyżej  

4 osób; 

3) pojemniki o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych (wielolokalowej). 

§ 8. Pojemność pojemników, powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb, uwzględniając normy 

dwutygodniowego systemu odbioru: 

1) dla budynków mieszkalnych 10 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieru-

chomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 120 l lub w pojemnikach nie 

mniejszych niż 120 l; 

2) dla domków letniskowych 10 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieru-

chomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 120 l lub w pojemnikach nie 

mniejszych niż 120 l; 

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz żłobków 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika; 

4) dla lokali handlowych 20 l na każde 10 m2  powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik  

120 l na lokal; 

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na każdy punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l 

na lokal; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 

socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 

8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na 

każdy obiekt; 

9) dla ogródków działkowych 30 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku i 10 l 

poza tym okresem; 

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; 

11) w przypadku koszy ulicznych dla zapewnienia czystości i porządku wymagane jest ustawienie koszy na 

chodnikach, wzdłuż ciągów pieszych, w parku miejskim, na przystankach. 

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umożliwienia odbioru i wywozu odpadów komunalnych 

w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wstawienie pojemników lub worków na 

chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości, w sposób nieutrudniający komunikacji w ruchu pie-

szych i pojazdów, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków, bądź pojazdów, nie później niż do godziny usta-

lonej w harmonogramie. 

§ 10. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitar-

nym i porządkowym. 
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Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Ustala się następujące częstotliwości wywozu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej oraz 

dla  nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne – mi-

nimum 1 raz na 2 tygodnie (wg harmonogramu w uzgodnionym dniu tygodnia), 

b) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu  

(wg harmonogramu w uzgodnionym dniu tygodnia), 

c) dla domów letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

d) z cmentarzy – co najmniej 1 raz w tygodniu, 

e) kosze uliczne oraz kosze w parkach należy opróżniać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

f) z imprez masowych – niezwłocznie po zakończeniu imprezy; 

2) Odpady opakowaniowe (selektywne), biodegradowalne w tym zielone, popiół i odpady paleniskowe: 

a) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej dla 

nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady – tak aby pojemniki 

lub worki nie ulegały przepaleniu, minimum raz na miesiąc (wg harmonogramu w uzgodnionym dniu ty-

godnia), 

b) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – tak, aby pojemniki lub siatki nie uległy 

przepełnieniu nie rzadziej niż minimum jeden raz w tygodniu (wg harmonogramu w uzgodnionym dniu 

tygodnia), 

c) dla domków letniskowych lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

d) odpady biodegradowalne w tym zielone w miesiącach maj – listopad każdego roku będą odbierane dwa 

razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach jeden raz, 

e) popiół i odpady paleniskowe w miesiącach listopad – kwiecień każdego roku będą odbierane dwa razy w 

miesiącu, w pozostałych miesiącach jeden raz, 

f) odpady biodegradowalne, popiół i odpady paleniskowe z domków letniskowych lub innych nieruchomo-

ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co najmniej jeden raz w miesiącu. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych wyznaczonego przez Gminę Koluszki następujące frakcje odpadów: 

1) meble, odpady wielkogabarytowe; 

2) opony; 

3) akumulatory; 

4) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

5) sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i zużyte baterie należy wydzielić z powstających od-

padów komunalnych oraz wrzucić do oznaczonych pojemników w wyznaczonych miejscach na terenie gminy: 

1) szkoły, sklepy i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zużyte baterie; 

2) apteki i przychodnie – niewykorzystane bądź przeterminowane leki. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać: 
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1) sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu przy nabywaniu sprzętu tego samego rodzaju; 

2) podmiotowi zabierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę. 

5. Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe pochodzące z robót, mieszkańcy są zobowiązani do za-

gospodarowania we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy prowadzącym prace 

budowlano – remontowe i rozbiórkowe, a przedsiębiorcą, który uzyskał wpis do Rejestru Działalności Regulo-

wanej w gminie. 

§ 12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 

zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulo-

wanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wykaz przedsiębior-

ców, wielkość urządzeń przeznaczonych do odbioru odpadów powinna być dostosowana do indywidualnych 

potrzeb właściciela nieruchomości, tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu lecz odbiór nie powinien od-

bywać się rzadziej, niż raz na miesiąc. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczysto-

ści ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywożącej nieczystości cie-

kłe, dostęp do szamba na odbiór nieczystości w sposób umożliwiający opróżnienie zbiornika bez narażenia na 

szkodę ludzi, budynków lub pojazdów. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitar-

nym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy lub rachunku, faktu-

ry za korzystanie z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami to: 

1) powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolej-

ności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydo-

mowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. Kompostowanie odpadów nie może stwarzać 

uciążliwości w zakresie przykrych zapachów, muszą być zachowane warunki sanitarne procesu fermenta-

cyjnego; 

2) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

3) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnej, które mają na celu zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów 

ulegających biodegradacji; 

4) promowanie systemu selektywnego zbierania odpadów; 

5) zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz zwiększania udziału odpadów w 

procesach odzysku, w tym recyklingu takich odpadów, jak metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, 

szkło; 

6) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów ,wylewania  nieczystości ciekłych w miej-

scach do tego nieprzeznaczonych. 

Rozdział 6 

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

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

§ 15. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zacho-

wania środków ostrożności zapewniających ochronę życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były 

jak najmniej uciążliwe dla otocznia. 
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2. Osoby posiadające zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 

nieruchomości. 

3. Od właściciela lub opiekuna psa wymaga się prowadzenia psa na smyczy, a psy należące do rasy psów 

dużych i niebezpiecznych z dodatkowo nałożonym kagańcem. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się  

prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawu-

je kontrolę nad jego zachowaniem. 

4. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są  zabezpie-

czyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

5. Od właścicieli lub opiekunów utrzymujących zwierzęta domowe wymaga się usuwania zanieczyszczeń z 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, posiadania w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych 

urządzeń służących do zbierania odchodów. Właściciele lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za 

zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone. 

6. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Koluszkach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koluszki. 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  

w tym zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 16. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki 

zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku; 

2) gromadzenia wytwarzanych podczas chowu lub hodowli nieczystości w sposób niepowodujący uciążliwo-

ści dla sąsiednich nieruchomości oaz usuwanie ich w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieru-

chomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) składowania obornika, gnojówki i gnojowicy w sposób ograniczający emisję przykrego zapachu i uniemoż-

liwiający przedostawanie się odcieków do gleby oraz na teren sąsiednich nieruchomości szczegółowe zasa-

dy postępowania określają odrębne przepisy; 

4) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

5) utrzymania w należytej czystości pomieszczeń gospodarskich, terenu hodowli i jego bezpośredniego oto-

czenia; 

6) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło chodnik lub ulicę zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnię-

cia zanieczyszczenia; 

7) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

8) przestrzegania przepisów weterynaryjnych; 

9) humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywat-

nych posesjach, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a 

także na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że chów zwierząt był prowadzony 

przed wejściem w życie niniejszego regulaminu. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych są zobowiązani do 

przeprowadzenia deratyzacji w przypadkach wystąpienia gryzoni. 

2. Deratyzację przeprowadza się przede wszystkim w miejscach budownictwa mieszkaniowego, związane-

go z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

3. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 
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1) w terminie od 15 marca do 15 kwietnia; 

2) w terminie od 15 października do 15 listopada każdorazowo w przypadkach wystąpienia populacji gryzoni 

na terenie nieruchomości. 

4. Właściciele nieruchomości informują o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie 

oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich dzieci i zwierząt. 
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