
UCHWAŁA NR XXVII/261/17
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art.   4 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co 
następuje :

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko" stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości  i porządku  na  terenie gminy Sicienko (Dz.  Urz.  Woj.  Kuj.  Pom.  z dnia 
08 stycznia 2016 r. poz., 118);

2) uchwała Nr XXII/206/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko ( Dz. Urz. Woj. Kuj. 
Pom.     z dnia 01 marca 2017 r., poz. 893).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sicienko

Marek Nadolny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3344



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/261/17

Rady Gminy Sicienko

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SICIENKO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania porządku i czystości, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są   do  prowadzenia   selektywnego  zbierania,  następujących 
rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;

2) metalu oraz opakowania z metali;

3) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych;

4) opakowań ze szkła;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) odpadów zielonych;

7) odpadów biodegradowalnych;

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów;

10) zużytych baterii, w tym akumulatorowych;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

13) zużytych opon;

14) tekstyliów i odzieży;

15) popiołu.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu,

lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu,   lodu   oraz   innych zanieczyszczeń   polega   na usunięciu   ich   w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3344



1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych;

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 5. Na terenie nieruchomości zabrania się zbierania odpadów poza pojemnikami do tego przeznaczonymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na  
terenie nieruchomości:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

2) kontenery o minimalnej pojemności 5 m3;

3) worki o minimalnej pojemności 60 l;

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 60 l.

2. Właściciel nieruchomości  jest obowiązany zbierać  niesegregowane   (zmieszane)   odpady   komunalne 
w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące tygodniowe 
wielkości wytwarzania odpadów:

1) 25 litrów na jednego mieszkańca;

2) 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola;

3) 5 litrów na jedno łóżko w hotelach;

4) 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

5) 5 litrów na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, 
aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-4;

6) 5 litrów na jednego pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami 
typu kiosk, kwiaciarnie;

7) 2 litry na jedno miejsce pochówku, przy czym w okresie Wszystkich Świętych należy ustawić dodatkowy 
pojemnik lub pojemniki.

3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Pojemnik powinien być szczelny, zamykany, o odpowiedniej 
wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadający obowiązującym normom.

4. W  przypadku  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów,  wymienionych  w § 2 pkt 1-7    dopuszcza 
się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 2 pkt 1 o 10 litrów.

5. Odpady  zbierane  selektywnie,  o których  mowa  w § 2 pkt 1-7  zbierane są  w szczelnych  pojemnikach 
o minimalnej pojemności 60 litrów, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające 
obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu 
nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami.

6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania kolorystyczne pojemników:

1) kolor niebieski – oznaczonych napisem „Papier”;

2) kolor żółty – oznaczonych  napisem „ Metale i tworzywa sztuczne”;

3) kolor zielony – oznaczonych napisem „Szkło”;

4) kolor brązowy – oznaczonych napisem : „Bio”.
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7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

8. Właściciel nieruchomości obowiązany   jest zbierać popiół, powstały   w kotłowni   lub piecu domowym 
w budynkach mieszkalnych, w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki selektywnej. W zabudowie 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej do 7 lokali włącznie dopuszcza się gromadzenie popiołu w pojemniku 
przeznaczonym do gromadzenia odpadów zmieszanych.

9. Dopuszcza się stosowanie worków trwale zawiązanych, w kolorach odpowiadających kolorom 
pojemników, do odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-7 oraz stosowanie worków 
trwale zawiązanych do odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt. 8 i pkt. 15.

10. Dopuszcza się, aby odpady zielone i biodegradowalne   zbierać i gromadzi w przydomowych 
kompostownikach. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla innych osób.

§ 7. 1. Na drogach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych o pojemności 60 l lub 80 l;

2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego i na 
przystankach komunikacji publicznej.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie 
sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.

2. Środki pochodzące z opłat za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  które  nie zostały  
wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane na wyposażenie nieruchomości 
przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 
opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.

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

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) z obszarów  zabudowy  budynkami  jednorodzinnymi  i wielolokalowymi  do  siedmiu  lokali włącznie  -  
nie rzadziej, niż co 14 dni;

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali - nie rzadziej, niż co 7 dni;

c) z terenów ogródków działkowych - nie rzadziej, niż co 14 dni;

d) z terenów cmentarzy - nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu.

2) zebranych selektywnie następującej frakcji:

a) papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury – nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu;

b) metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań 
wielomateriałowych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

c) opakowań ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

d) zielonych i biodegradowalnych – nie rzadziej, niż dwa razy w miesiącu:

- z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali  włącznie -    
nie rzadziej, niż co 14 dni;

- z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali - nie rzadziej, niż co 
7 dni.

2. Ustala się następującą częstotliwość  pozbywania się  z terenów nieruchomości  odpadów   komunalnych 
powstających w gospodarstwach domowych:

1) przeterminowane leki – do aptek i punktów aptecznych oraz do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Sicienko – w godzinach ich pracy;
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2) chemikalia - do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko – 
w godzinach ich pracy;

3) zużyte baterie, w tym akumulatorowe- do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Sicienko oraz gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: 
placówek oświatowych i kulturalno – oświatowych i Urzędu Gminy – w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Sicienko - w godzinach ich pracy lub przekazywać jednostce posiadającej stosowne 
zezwolenie na odbiór odpadów – nie rzadziej niż jeden raz w roku według tras i w terminach 
wyznaczonych przez Urząd Gminy w Sicienku;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Sicienko - w godzinach ich pracy lub przekazywać jednostce posiadającej stosowne zezwolenie na 
odbiór odpadów – nie rzadziej niż jeden raz w roku według tras i w terminach wyznaczonych przez Urząd 
Gminy w Sicienku;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

a) wymienione w § 10 ust. 2 pkt 10 lit. a – do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Sicienko - w godzinach ich pracy;

b) wymienione w § 10 ust. 2 pkt 10 lit. b – w dniach dostarczenia pojemnika zamówionego 
u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

7) popiół- do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko w godzinach 
ich pracy. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali włącznie razem z odpadami 
zmieszanymi;

8) zużyte  opony  -  do  punktów  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  Sicienko  
w godzinach ich pracy  lub przekazywać  jednostce posiadającej  stosowne  zezwolenie  na  odbiór  
odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w roku według tras i w terminach wyznaczonych  przez Urząd Gminy 
w Sicienku;

9) tekstylia i odzież  -  do  punktów  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  
Sicienko  w godzinach ich pracy.

§ 10. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach 
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego.

2. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się przez właścicieli nieruchomości odpadów    
komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

1) niesegregowane (zmieszane)  odpady  komunalne należy zbierać  w pojemnikach, zachowując  wymagania,  
o których mowa w § 6 ust. 1 – 4, a w terminach odbioru odpadów udostępnić 
przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie;

2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury należy:

a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania,  o których mowa w § 6 ust. 5 i 9, a w terminach     
odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

3) tworzywa  sztuczne  i opakowania  z tworzyw  sztucznych,  metale  i opakowania  z metali  oraz     
opakowania wielomateriałowe należy:

a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania,  o których mowa w § 6 ust. 5 i 9, a w terminach     
odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

4) opakowania ze szkła należy:

a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 6 ust. 5 i 9, a w terminach odbioru 
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub
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b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

5) odpady zielone i biodegradowalne  (takie  jak:  trawy, liście,  resztki roślin,  odpadki  warzywne 
i owocowe) należy:

a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1 – 4, a w terminach odbioru 
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub

b) gromadzić w przydomowych kompostownikach lub

c) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

6) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach i punktach aptecznych 
lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

7) chemikalia należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Sicienko;

8) zużyte baterie, w tym akumulatorowe należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek oświatowych 
i kulturalno – oświatowych oraz Urzędu Gminy lub

b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy:

a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko lub

b) przekazywać jednostce posiadającej stosowne zezwolenie na odbiór odpadów w terminach odbioru tych 
odpadów;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy:

a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko lub

b) przekazywać jednostce posiadającej stosowne zezwolenie na odbiór odpadów w terminach odbioru tych 
odpadów;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających uzyskania pozwolenia  na budowę  ani 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko - w ilości nie przekraczającej 1 m3 /rok 
z gospodarstwa domowego;

b) inne niż  wymienione  w lit.  a)  na  dodatkowe  zamówienie  ich  odbioru  u przedsiębiorcy   
posiadającego stosowne zezwolenie na ich odbiór;

12) popiół należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Sicienko. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali dopuszcza się gromadzenie popiołu 
razem z odpadami zmieszanymi, pod warunkiem, że nie będzie on gorący, zachowując pozostałe 
wymagania jak dla odpadów zmieszanych;

13) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazać do 
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sicienko w godzinach ich pracy lub 
przekazywać  jednostce posiadającej  stosowne  zezwolenie  na  odbiór  odpadów  w terminach odbioru 
tych odpadów;

14) tekstylia i odzież należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Sicienko.
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§ 11. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, 
zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 
nie dopuszczając do jego przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 
nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany 
jest do pozbywania się osadów z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do jej 
przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na jeden 
rok lub zgodnie  z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych   lub   oczyszczalnia  przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości   powinni kierować się   zasadami zmierzającymi   do ograniczania ilości 
powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, 
kompostowania;

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

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

§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt 
należy w szczególności:

1) prowadzenie psów na uwięzi;

2) prowadzenie psów wykazujących agresywność i ras psów uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców   
na uwięzi i dodatkowo w kagańcu - wyłącznie przez osoby dorosłe;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; 
nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się pozostawienia psa bez 
dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie 
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

3. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi pod warunkiem, że 
pies jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna.
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Rozdział 7.

Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być  usytuowane  i prowadzone  w taki  sposób,  
aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na nieruchomościach:

1) zabudowy wielorodzinnej;

2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego;

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców;

4) ogrodów działkowych.

Rozdział 8.

Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się następujące obiekty: punkty 
zbiorcze odpadów stałych, obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność, 
budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których prowadzi się 
hodowlę zwierząt gospodarskich.

2. Deratyzację należy przeprowadzić  dwukrotnie  w ciągu  roku  w terminach:  od  1 do  31 marca  oraz  od   
1 października do 30 listopada.
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