
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PŁOSKINIA

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia (Dz. Urz. Woj. 
Warm-Maz., poz. 2318 z dnia 11.05.2017r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Płoskinia z 22 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 
XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia            10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz., 
poz. 2319 z dnia 11.05.2017r.),

2) uchwałą Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Płoskinia z 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia (Dz. Urz. Woj. 
Warm-Maz., poz. 2320 z dnia 11.05.2017r.),

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Sobolewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2017 r.

Poz. 4236



                                                                                                              Załącznik  

                                                                           do Obwieszczenia  

                                                                                  Rady Gminy Płoskinia   

                                                                                                 z dnia 18 października 2017 roku  

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/186/2017 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 10 lutego 2017 rok 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 

 

 

(tekst jednolity) 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie 

 

Rada Gminy Płoskinia, uchwala co następuje; 

  

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskini” w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                                               Elżbieta Sobolewska 
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 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/186/2017 

             Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017r.  

      

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

GMINY PŁOSKINIA 

 

ROZDZIAŁ I  

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoskinia  w 

zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

§ 2.  

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach; 

2. 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;  

3. nieruchomości niezamieszkałej - taka nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne; 

4. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 

skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zmieszane odpady 

komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; 

5. punkcie selektywnego zbierania – miejsce selektywnego zbierania usytuowane w sposób  

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których 

mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych;  

6. selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień 

odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące 

się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;  

7. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 

komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie 

mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów 

i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg; 

8. odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, stanowiące 

odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,          z wyjątkiem 

odpadów powstających w procesie produkcji opakowań; 

9. odpadach niebezpiecznych – odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu 

odpadów, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, jako odpady niebezpieczne, 

z zastrzeżeniem art. 7. 
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10. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

11. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

12. zabudowie jednorodzinnej - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków 

wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;  

13. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wielomieszkaniowe 

i wielolokalowe wolno stojące albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służąc do 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi, w których wydzielonych jest więcej niż dwa lokale 

mieszkalne, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość; 

14. zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, 

budynki gospodarcze lub inwestorskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych; 

15. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć koniowate, bydło, drób, świnie, owce, 

kozy, pszczoły miodne, zwierzęta futerkowe i jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych w 

celu pozyskania mięsa lub skór, jeśli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej; 

16. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 

charakterze jego towarzysza;  

17. sezonie letnim  - obejmuje okres od 1 maja do 30 września. 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 3.  

 

I. Do gromadzenia odpadów zebranych w sposób selektywny należy stosować: 

1. Pojemniki do zbiórki selektywnej z podziałem na szkło, papier i tworzywa sztuczne ustawione będą 

w punktach wyznaczonych na terenie gminy Płoskinia. 

Punkty składające się z pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru 

będą znajdowały się we wszystkich miejscowościach na terenie gminy. Dodatkowo będą umieszczone 

pojemniki do bioodpadów. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników: 

 kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury, 

 kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych , 

 kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła, 

 kolor brązowy - przeznaczone na bioodpady. 

3. Odpady zbierane selektywnie wymienione w pkt. 2 mieszkańcy mogą dostarczać na bieżąco do 

wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy Płoskinia. 

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonym pojemniku zlokalizowanym 

w Przychodni w Płoskini. 

5. Baterie i zużyte akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w szkołach  oraz  w punktach sprzedaży baterii  i akumulatorów lub 

przekazywać do wyznaczonych  miejsc gromadzenia  tych odpadów  w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych 

odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
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7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych  należy 

przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać  do wyznaczonych  miejsc 

gromadzenia  tych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie  zbiera się                  

w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego typu rodzaju odpadów, udostępnionych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Odpady mogą być także przekazane we własnym 

zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki 

odpadów.  

II.   

1.
1
 Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2.
2
 (skreślony) 

 

III. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na terenie 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

zbiorników wodnych lub do ziemi.  

2. Dokonywanie drobnych napraw pojazdów  samochodowych takich jak wymiana kół, żarówek, 

uzupełnienie płynów itp. poza warsztatami samochodowymi,  powstające odpady są gromadzone i 

usuwane z terenu posesji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

 

§ 4.  

 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość 

pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.   

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach  o minimalnej 

pojemności, uwzględniając następujące normy: 

1) Dla domów jednorodzinnych: 

- niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) 25 litrów na mieszkańca jednak co najmniej 

jeden pojemnik 120 litrowy na nieruchomość; 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez  § 1  uchwały Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Płoskinia z 22 marca 2017 r. zmieniającej  

   uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania  

   czystości i  porządku na terenie Gminy Płoskinia 

 
2 W brzmieniu ustalonym przez  § 1  uchwały Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Płoskinia z 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie 

zmiany  

  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia  

  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 
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- segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden 

worek/pojemnik o pojemności 60 litrów na każdy rodzaj odpadów. 

2) Dla zabudowy wielorodzinnej: 

- niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) 25 litrów na mieszkańca jednak co najmniej 

jeden pojemnik 1100 l litrowy dla zabudowy wielorodzinnej; 

- pojemniki na odpady segregowane 30 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 1100 l na każdy rodzaj odpadów dla zabudowy wielorodzinnej; 

3) Ilość przewidzianych pojemników i worków dla domów jednorodzinnych będzie dostosowana 

do ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją. 

4) Drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich zarządców w kosze uliczne o poj. 

minimalnej 25l oraz:  

 ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów                 i 

pieszych oraz umożliwiających bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich 

użytkowników,  

 rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszych i przebywania znacznej ilości osób. 

3. Dopuszcza się pojemniki plastikowe lub metalowe do zbierania odpadów komunalnych 

o pojemności: 

 do 120 l; powyżej 120 l do 240 l; powyżej 240 l do 700 l; powyżej 700 l do 1100 l; powyżej 

1100 l; 

 kosze uliczne do 70 l. 

4. Liczba pojemników służących do zbierania odpadów i częstotliwość odbierania odpadów 

z nieruchomości powinna zapewnić nie przepełnienie (nie przeciążenie) pojemników. 

5. Właściciel lub zarządca nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady swobodny 

dostęp pojemników na odpady komunalne oraz do pojemników na odpady segregowane. 

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

to jest prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, posiadający 

domy letniskowe zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych 

indywidualnych potrzeb.  

7. Przyjmuje się średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych miesięcznie w wysokości:  

a)  dla szkół  wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

b)  dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, 

c) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni  całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 110 l  lub 120 l na każdy punkt, 

d) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik  o pojemności 

110 l lub 120 l, 

e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 

120 l, 

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

biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co 

najmniej 1 pojemnik 110 l lub 120 l na każdy zakład, 

g)  dla domów opieki, internatów, pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko, 

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

również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110l lub 120 l na 

odpady dostępnego dla klientów. 

8. Zarządcy nieruchomości i budynków powinni dostosować pojemność pojemników na odpady do 

liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu.  
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9. W przypadku znacznego ograniczenia ilości odpadów niesegregowanych dopuszcza się 

zmniejszenie dotychczasowej ilości pojemników na odpady niesegregowane. 

10.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady  w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku  publicznego 

 

§ 5. 

 

1.Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do 

ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.  

2. Dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych ze względów 

sanitarnych, zwłaszcza w sezonie letnim. 

3. Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 

1. tworzywa sztuczne – 1 raz na 2 tygodnie; 

2. szkło – 1 raz w miesiącu; 

3. papier – 1 raz w miesiącu. 

4. Opróżnianie pojemników i koszy zlokalizowanych na terenie służącym do użytku publicznego 

powinno odbywać się w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości  ciekłych z terenu 

nieruchomości poprzez opróżnianie zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do ich gromadzenia z 

częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się takiego zbiornika i wypływowi tych  nieczystości do 

gruntu lub wód gruntowych. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 6. 

 

1.  Właściciele nieruchomości powinni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych, w szczególności poprzez: 

 wybór produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań; 

 w miarę możliwości zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub 

nie ulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi, kompostowaniu; 

 zakup produktów skoncentrowanych lub w opakowaniach zwrotnych; 

 wybór produktów, które można wykorzystywać ponownie po wymianie części lub 

uzupełnieniu; 

 stosowanie produktów o wydłużonym okresie używalności i trwałości    

(torby wielokrotnego użytku, baterii które można ponownie naładować). 

 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących  zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do wspólnego użytku 
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§ 7.
3
 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na 

terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras 

dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – 

na smyczy  i w kagańcu. 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w 

miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie 

dla ludzi. 

5. Nie należy pozostawiać 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. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

 z produkcji rolniczej 

 

§ 8. 

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.  

2. Wprowadza się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich                         

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 

- posiadanie budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi ustawy Prawo budowlane; 

- przestrzeganie wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony zwierząt                          i 

ochrony środowiska, określonych odrębnymi przepisami; 

- gromadzenie i usuwanie nieczystości pochodzenia zwierzęcego zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

 

§ 9. 

 

1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowy wielorodzinnej; 

 b) zabudowy jednorodzinnej; 

c)zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych                      i 

obiektów zbiorowego żywienia; 

                                                           
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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d) zabudowy obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno – spożywczych. 

2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminach od 1 października do 31 

października lub w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia. 

 

ROZDZIAŁ IX
4
 (uchylony) 

 

                                                      

 

                                                  

                                                           
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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