
 

 

UCHWAŁA NR V/44/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

RADA MIEJSKA WPSZOWIE 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie 

 

 

Elżbieta Idziaczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3071



Załącznik do uchwały Nr V/44/2019 

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA PSZÓW 

Rozdział 1. 

§ 1. 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje 

rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach i nie kwalifikują się do innej grupy 

katalogu odpadów; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon i odpadów niebezpiecznych; 

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - rozumie się przez to 

odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z remontów i budów, prowadzonych samodzielnie przez 

właściciela nieruchomości, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

zamiaru prowadzenia robót budowlanych; 

3) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela 

nieruchomości miejsce gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

odpadów zbieranych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej; 

4) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także 

obiektów produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele itp.; 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach 

publicznych. 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów obejmujących 

następujące frakcje: 

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) metale, 

6) odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

7) odpady zielone, 

8) popioły i żużle paleniskowe, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
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15) zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. 

2. Inne niż określone w ust. 1 odpady komunalne, należy zbierać jako pozostałe odpady komunalne, zwane 

dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, 

o których mowa w ust. 1. 

§ 3. 1.  Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno 

odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę 

występujących potrzeb. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób 

nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 

warsztatami samochodowymi mogą odbywać się pod warunkiem: 

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

zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości. 

2. Naprawy drobne takie jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje 

pojazdów samochodowych, poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, 

a powstające odpady są gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i opakowań 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. 

§ 5. 1.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne o pojemności 

dostosowanej do ilości powstających na nieruchomości odpadów z uwzględnieniem częstotliwości 

i sposobu pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

2) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

a) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu, 

b) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników, bieżącą likwidację 

usterek, oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich 

dalsze użytkowanie, 

c) poddawanie pojemników czyszczeniu i dezynfekcji w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. 

3) zabezpieczenie worków na odpady przed możliwością rozsypania się zgromadzonych w nich odpadów 

poprzez: 

a) umieszczanie w nich odpadów w sposób niepowodujący ich rozerwania, 

b) dostosowanie ilości i masy odpadów do wytrzymałości worka, 

c) zawiązanie worka na czas udostępnienia odpadów do odbioru. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i opakowań przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki zamykane na 

popiół paleniskowy o pojemności 0,12 m3; 

2) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki zamykane na 

popiół paleniskowy o pojemności 0,240 m3; 

3) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki zamykane na 

popiół paleniskowy o pojemności 1,100 m3; 
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4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, 

opakowań wielomateriałowych, oznaczone odpowiednio w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego, o pojemności od 0,12 m3 do 7 m3; 

6) worki oznaczone odpowiednio w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, 

o rozmiarach od 0,06 m3 do 0,12 m3; 

7) kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3 do 0,07 m3. 

8) okresowo niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych 

w zabudowie jednorodzinnej mogą być gromadzone i udostępniane do odbioru w czarnych workach 

z tworzywa sztucznego. 

3. Rozmieszczenie pojemników na nieruchomości należy dostosować do wymagań przepisów prawa 

budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Pojemniki wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być przenośne, szczelne i dostosowane do odbioru 

przez samochody specjalistyczne. 

5. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować odpowiednie pojemniki, 

kontenery lub worki, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu według następującego podziału: 

1) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem niebieskim z napisem "Papier", lub worki w kolorze niebieskim 

z napisem "Papier" - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem zielonym z napisem "Szkło", lub worki w kolorze zielonym 

z napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na odpady ze szkła białego i kolorowego, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

3) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem żółtym z napisem "Metale i tworzywa sztuczne", lub worki 

w kolorze żółtym z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym 

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

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem brązowym z napisem "Bio - kuchenne", lub worki w kolorze 

brązowym z napisem "Bio - kuchenne" - z przeznaczeniem na odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

5) worki w kolorze brązowym - z przeznaczeniem na odpady zielone; 

6) pojemniki i kontenery z napisem "Popiół" - z przeznaczeniem na popioły i żużle paleniskowe. 

§ 6. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w rozmiarze 0,03 m3 na każdego mieszkańca 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 

segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 6 - 0,12 m3, worki, o których mowa 

w § 5 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 5 o pojemności 0,12 m3 oraz worki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 o pojemności 

co najmniej 0,06 m3. 

§ 7. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, minimalną 

pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych: 0,12 m3 na każde 20 osób zamieszkujących nieruchomość. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, minimalną 

pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych: 0,06 m3 na każde 20 osób zamieszkujących nieruchomość. 

§ 8. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 0,12 m3; 
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2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zbierających odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowym minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, 

o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6: 0,12 m3, oraz worki o których mowa § 5 ust. 5 pkt 5 o pojemności 

0,12 m3. 

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zbierających odpady selektywnie zbierane w systemie workowym minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, 

o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 6: 0,12 m3, worki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 5 o pojemności 

0,12 m3 oraz worki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 o pojemności co najmniej 0,06 m3. 

§ 9. 1.  Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, 

przystanki komunikacji publicznej itp. mają być wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne 

o minimalnej pojemności 0,01 m3, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

150 m; 

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 9, 10, 13, 14 i 15 zbierać selektywnie i przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów, określonego w odrębnej uchwale. 

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 11 i 12, podlegają odbieraniu w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz jeden raz 

w roku z każdej nieruchomości, według ustalonego harmonogramu, przez podmiot odbierający odpady, po 

uprzednim osobistym, lub telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości posiadania takich 

odpadów do Urzędu Miasta Pszów. 

4. Właściciel nieruchomości na czas odbierania odpadów udostępnia pojemniki oraz worki przeznaczone do 

zbierania poszczególnych odpadów komunalnych, poprzez ich wystawienie przy zjeździe do posesji na granicy 

nieruchomości, lub na zlokalizowanej na nieruchomości, przeznaczonej do tego celu altanki, do której jest 

zapewniony dojazd. 

§ 11. 1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością 

nie mniejszą niż: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz 

w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

2) z budynków wielolokalowych - 1 raz w tygodniu, 

4) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - co 2 tygodnie w okresie 

kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

5) z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co 2 tygodnie w okresie 

kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji należy usuwać z nieruchomości 

z częstotliwością nie mniejszą niż: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz 1 raz 

w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

2) z budynków wielolokalowych - 1 raz w tygodniu; 
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3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - co 2 tygodnie w okresie 

kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

4) z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co 2 tygodnie w okresie 

kwiecień - październik oraz 1 raz w miesiącu w okresie listopad - marzec, 

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5, należy usuwać z nieruchomości 

z częstotliwością nie mniejszą niż: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, 

2) z budynków wielolokalowych - 1 raz w tygodniu; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne - 1 raz w miesiącu. 

4. Popioły i żużle z palenisk domowych, jeśli powstały na nieruchomości, powinny być usuwane 

z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, 

1 raz na 2 miesiące w okresie od maja do września; 

2) z budynków wielolokalowych - 1 raz w tygodniu; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne - 1 raz w miesiącu w okresie od 

października do kwietnia, 1 raz na 2 miesiące w okresie od maja do września. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11-13, należy usuwać z nieruchomości, jeżeli 

powstały na nieruchomości, powinny być usuwane nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, powinny być usuwane, niezwłocznie po 

ich powstaniu. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być usuwane, niezwłocznie po zakończeniu remontu. 

§ 12. 1.  Odpady z targowisk, przyulicznych punktów gastronomicznych oraz koszy zlokalizowanych na 

terenach użytku publicznego powinny być usuwane z częstotliwością co najmniej raz na 2 tygodnie. 

2. Odpady z koszy ulicznych powinny być usuwane z częstotliwością zapewniającą, że nie dojdzie do 

przepełnienia pojemników, przy czym ustala się minimalną częstotliwość opróżniania pojemników nie rzadziej 

niż raz na tydzień. 

§ 13. 1.  Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością 

gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu 

nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 

z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 14. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej 

kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby. Dopuszcza się 

kompostowanie odpadów roślinnych w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący 

uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 15. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są 

informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

§ 16. 1.  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były 

uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i dozoru. 
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3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 

swoje zwierzęta; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

4. Utrzymujący psy są zobowiązani do prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za 

agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, 

do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod 

warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 17. 1.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednie. 

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 

w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich. 

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie zabudowy wielorodzinnej. 

§ 18. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki organów administracji, 

budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania 

gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, zsypy i pomieszczenia 

zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się dwa razy w roku: 

1) wiosenna w pierwszej dekadzie miesiąca kwietnia; 

2) jesienna w pierwszej dekadzie miesiąca października. 
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