
UCHWAŁA NR XXXIII/103/13
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 2012 r. poz.391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubnice stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV//45/07 Rady Gminy w Łubnicach 
z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Łubnice oraz uchwała Nr XVI/49/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV//45/07 Rady Gminy  Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Łubnice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

ŁUBNICE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice 

dotyczące: 

1) wymagań 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 wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego, 

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych urządzeń oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku, 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania, 

 

§ 2. 
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1)  miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce, w którym osoba fizyczna spędza czas 

przeznaczony na dobowy odpoczynek, niezależnie od czasowych, przejściowych nieobecności, 

2) mieszkańcu – rozumie przez to osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie 

nieruchomości zamieszkanej, zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań, 

3)  nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych, 

4)   nieruchomości niezamieszkanej – rozumie się przez to nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają na niej odpady komunalne, 
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5)  selektywnym zbieraniu odpadów – rozumie się przez to takie zbieranie odpadów, w ramach 

którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu ich przetwarzania, 

obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim 

samym charakterem, 

6)    ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), 

7)  właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,  

8) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w 

pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do 

transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

9) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania, 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 3. 

 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na których powstają odpady komunalne  

zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, 

9) papieru i tektury, 

10) szkła i opakowań wielomateriałowych 

11) tworzyw sztucznych 

12) metali, 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i 

gromadzić w terminie niezwłocznym z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je 

segregacji. 

3. Papier i tekturę, szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady 

ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz niesegregowane zmieszane odpady 

komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz workach 

foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał odpad.  

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz 

zużyte opony należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz 

terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne. Odpady te winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed 

wyznaczonym terminem odbioru. 

5. Zużyte baterie i akumulatory: 

a) zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie 

gminy, 

b) zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowdzącym ich 

sprzedaż bądź wymianę. 

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 
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oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek służby zdrowia na terenie 

gminy. 

7. Chemikalia oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów 

prowadzonych we własnym zakresie należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów. 

8. Papier i tektura, szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady 

ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony oraz akumulatory, o których 

mowa w ust. 3, 4 i 5, można przekazywać również do punktu selektywnego zbierania 

odpadów. 

 

§ 4. 

 

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia 

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

publicznego lub posypania piaskiem względnie innym stosownym środkiem w celu 

zlikwidowania jego śliskości. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w 

miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 

 

§ 5.  

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach 

do tego przeznaczonych, 

2) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich. 

 

 

§ 6. 

 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na terenie których powstają nieczystości 

ciekłe zobowiązaniu są do: 

1) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

2) przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia 

przekazania jej do eksploatacji, 

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 

nieruchomość przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej została wyposażona w 

przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych, 

3. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na terenie których powstają nieczystości 

ciekłe zobowiązaniu są do wyposażenia w szczelny zbiornik bezodpływowy lub 

przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych 

przepisach. 
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ROZDZIAŁ III 

 

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. 

 

 

§ 7. 

 

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów 

3) pojemniki KP 7 o pojemności 7 m³, 

4) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami dla poszczególnych 

rodzajów odpadów selektywnie zbieranych, o pojemności od 1,5 m
3
do 3,0 m

3
; 

5) worki z folii LDPE o pojemności 120 l, oznaczone odpowiednimi kolorami dla 

poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie z przeznaczeniem na: 

a) papier i makulaturę, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) metal  

d) szkło i opakowania wielomateriałowe 

            e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 

6) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów, 

 

 

§ 8. 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 litrów, 

2) powyżej 4 osób – o pojemności 240 litrów, 

2. Przyjmuje się, że mieszkaniec Gminy Łubnice wytwarza rocznie 1,2 m3 odpadów         

komunalnych. 

 

§ 9. 

 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania na 

terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych z uwzględnieniem następujących normatywów: 

1) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednakże co 

najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów na lokal, 

2) dla lokali i punktów gastronomicznych – 80 litrów na każde 10 m², powierzchni 

całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów, 

3) dla prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej i innych zakładów 

pracy – co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów na każdą rozpoczętą 
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dziesiątkę pracowników/uczniów/dzieci/podopiecznych. 

 

§ 10. 

 

Przepisy § 7-9 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo 

zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

§ 11. 

 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć 

nieruchomość w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.  

2. Pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być wystawione na 

czas wywozu przed posesje w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd, z 

zastrzeżeniem, że jeśli nie jest to możliwe – właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 

dostarczenia odpadów w miejsce umożliwiające ich odbiór.  

3. Pojemniki oraz worki należy ustawiać w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień 

dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich. 

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 

5. Zabrania się gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego popiołu w pojemnikach 

przeznaczonych na odpady komunalne. 

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników 

na odpady i ich opróżnianie nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 12. 

 

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

terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i 

porządku w obrębie nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady, wyłonionego w drodze przetargu, zgodnie z 

ustalonym odrębnie harmonogramem. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej 1 raz w 

miesiącu. 

4. Minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru, tektury, szkła i opakowań 

wielomateriałowych, tworzywa sztucznego, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji 

w tym odpadów zielonych, ustala się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość 

zbiórki tej frakcji odpadów raz w roku. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony powinny być odbierane w terminach 

wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się 

częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów raz w roku. 
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7. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy ustawionych na przystankach powinno odbywać 

się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. 

8. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się 

obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

9. Na wywóz odpadów produkcyjnych nie mających cech odpadów komunalnych zobowiązuje 

się właściciela do zawarcia odrębnej umowy z podmiotem uprawnionym. 

 

§ 13. 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku w obrębie 

nieruchomości. 

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób 

zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

§ 14.  

 

1. Selektywnie zbierane odpady powinny być przekazane podmiotom posiadającym stosowne 

uprawnienia. 

2. Docelowym miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 

Gminy Łubnice będzie regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, po 

jej uruchomieniu. 

3. Do czasu uruchomienia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w 

Rzędowie oraz jako instalację do zastępczej obsługi gminy w przypadku, gdyby regionalna 

instalacja określona w ust. 2 uległa awarii lub nie mogła przyjmować odpadów z innych 

przyczyn wyznacza się: 

- instalację w Staszowie zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i  

Mieszkaniowej w Staszowie, 

- instalację w Zborowie, zarządzaną przez Zakład Usług Wielobranżowych „Hydroswat” Ł. 

Swatek, 

- instalację RZZO Jańczyce zarządzaną przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 

Koprzywianki w Baćkowicach, 

- instalację w Dobrowodzie zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Busku-Zdroju. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

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

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 15. 

 

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez 

dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 
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2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych 

zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich 

lokalach lub nieruchomościach. 

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 

furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast 

psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w 

kagańcu. 

6. Zabronione jest: 

1)   wpuszczanie zwierząt do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

2) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów 

usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz 

innych obiektów, których zarządcy wprowadzili taki zakaz (z wyjątkiem psów 

przewodników osób niewidomych)  

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, 

skwerów, zieleńców, placów zabaw. 

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego 

grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§ 16. 

 

1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym oraz działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych – 

wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. 

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

na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do: 

1)    nie powodowania wobec osób trzecich uciążliwości, 

2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 

gospodarskie, 

3) usuwania odchodów zwierzęcych, resztek karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, 

placach i innych miejscach publicznych. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 17. 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do tępienia gryzoni w obrębie swojej 

nieruchomości w miarę potrzeb. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel 
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nieruchomości. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni. 

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej raz do roku. 

 

 

 

 

 

§ 
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