
 

 

UCHWAŁA NR 39/IV/19 

RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz 

art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  

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

Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno, stanowiący za-

łącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr 150/XV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

2016 r. poz. 3164).  

2. Uchyla się uchwałę nr 169/XVIII/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno  

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 5521). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Leszek Janeczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1587



Załącznik do uchwały Nr 39/IV/19 

Rady Miejskiej w Pajęcznie 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pajęczno. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od właścicieli 

nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie cał-

kowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej; 

12) odpady zielone; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Odpady komunalne wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1-6 oraz odpady pozostałe po segregacji lub odpady niese-

gregowane należy zebrać w pojemnikach w ustalonych terminach przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być 

kompostowane i wykorzystywane na potrzeby własne właściciela nieruchomości. 

4. Odpady zielone zebrane na terenie zabudowy wielorodzinnej należy przekazywać bezpośrednio do  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

5. Odpady z przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlo-

kalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Pajęczno lub przekazywać do Punktu Selektywnego zbie-

rania Odpadów Komunalnych. 

6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych po-

jemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, miejscach sprzedaży baterii i akumulatorów 

lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
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7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych 

przez sprzedawców tego sprzętu lub przekazać do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, po zabezpieczeniu go przed deszczem, można również zgromadzić 

na terenie nieruchomości i przekazać do odbioru się w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przekazać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych lub zgromadzić na terenie nieruchomości i pozbyć się ich w ramach zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych. 

9. Chemikalia należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe z robót prowadzonych we własnym zakresie, należy przekazać do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można również, po załadowaniu ich do kontenera 

zamówionego przez właściciela nieruchomości w odpowiedniej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Pajęcznie, przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

11. Odpady komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie mogą być mie-

szane z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej. 

12. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają również odpady inne niż komunalne, należy je gromadzić w 

sposób wyodrębniony z odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami muszą być zgodne z 

przepisami odrębnymi. 

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, zobowiązani są do ustawie-

nia odpowiedniej liczby sprawnych szaletów oraz pojemników do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudnia-

jący korzystanie z tych części nieruchomości.  

2. Użyty materiał typu piasek należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania i w miarę możli-

wości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania. 

§ 5. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych tere-

nach lub obiektach koszy na odpady i  systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do prze-

pełnienia.  

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy jest prowadzone w 

miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 

nie są odprowadzane do gleby.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne 

będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 3 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

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

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w typowe pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprze-

pełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, chyba że na mocy uchwały Rady Miejskiej w 

Pajęcznie obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się do stosowania następujące rodzaje i określa minimalne pojem-

ności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla papieru, pojemniki koloru niebieskiego, zamykane, oznaczone napisem „Papier”; 

2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych pojemniki koloru żółtego, zamykane, 

oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 
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3) dla szkła, pojemniki koloru zielonego, zamykane, oznaczone napisem „Szkło”; 

4) dla odpadów ulegających biodegradacji, pojemniki koloru brązowego, zamykane, oznaczone napisem 

„Bio”; 

5) dla zmieszanych odpadów komunalnych lub pozostałości po segregacji odpadów pojemniki koloru czarne-

go, zamykane, oznaczone napisem „Odpady zmieszane”. 

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania od-

padów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności: 0,12 m³, 0,24 m³, 1,1 m³, 1,5 m³, 2,5 m³; 

2) kontenery o pojemności: 5,0 m³, 7,0 m³; 

3) kosze uliczne o pojemności od 0,002 m³ do 0,11 m³. 

2. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady będące pozostałościami po segregacji należy zbierać w po-

jemnikach o co najmniej minimalnej pojemności, przy uwzględnieniu wskazanej średniej ilości odpadów ko-

munalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - 0,03 m³ na 1 mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności min. 0,12 m³; 

2) w zabudowie wielorodzinnej - 0,03 m³ na 1 mieszkańca, w pojemnikach o pojemności min. 0,24 m³; 

3) na terenach zabudowy letniskowej - 0,03 m³ na 1 osobę przebywającą na terenie nieruchomości, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 0,12 m³; 

4) w obiektach użyteczności publicznej, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, handlo-

wych, przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy, urządzonych targowiskach - 0,11 m³ na każ-

dych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 0,12 m³; 

5) w żłobkach, przedszkolach, szkołach - 0,003 m³/dziecko, ucznia, pracownika, jednak co najmniej jeden po-

jemnik o pojemności min. 0,12 m³; 

6) w lokalach gastronomicznych - 0,02 m³ na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojem-

nik o pojemności min. 0,12 m³; 

7) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki 

autobusowe, parkingi itp.) - w koszach ulicznych o pojemności min. 0,02 m³; 

8) na terenach ogródków działkowych - 0,01 m³ na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

poza tym okresem - 0,005 m³ na działkę, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 0,12 m³; 

9) na terenach cmentarzy - 0,005 m³ na jedno użytkowane miejsce grzebalne, jednak co najmniej jeden po-

jemnik o pojemności min. 0,12 m³. 

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy zbierać: 

1) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, letniskowej - w pojemnikach lub workach, o pojemności min. 

0,12 m³; 

2) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemnikach o pojemności min. 0,12 m³; 

3) w obiektach użyteczności publicznej, żłobkach, przedszkolach, szkołach, zakładach rzemieślniczych, usłu-

gowych, produkcyjnych, handlowych, lokalach gastronomicznych, przychodniach, gabinetach lekarskich, 

placach budowy, urządzonych targowiskach - w pojemnikach o pojemności min. 0,12 m³. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do zbierania od-

padów komunalnych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości odpadów komunalnych, o któ-

rych mowa w ust. 2. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym oraz w 

odpowiednim stanie porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję. Pojemnik nie powinien być 

uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części (np.: pokrywy, kółek). 
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§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w miejscach, do których jest łatwy dostęp za-

równo dla użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru tych odpadów, w 

sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystan-

kach komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób 

niepowodujący zakłóceń ruchu. 

§ 10. Odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach nie należy zagęszczać w sposób uniemożli-

wiający ich usunięcie z pojemnika. 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego winno następować z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarno-

porządkowego. 

2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa na terenie 

wiejskim gminy: 

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) papier - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz w miesią-

cu; 

2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa na terenie 

miasta Pajęczna: 

a) odpady komunalne zmieszane - w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż dwa razy w 

miesiącu, a w okresie w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

b) papier - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż dwa razy w 

miesiącu; 

3) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielolokalowa na terenie miasta Pa-

jęczna: 

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na 

tydzień; 

4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady: 

a) odpady komunalne zmieszane- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

b) papier - nie rzadziej niż raz na kwartał, 
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c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz w 

miesiącu; 

5) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

a) odpady komunalne zmieszane- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

b) papier - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz w 

miesiącu. 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości, w uzgodnieniu z Gminą Pajęczno, 

ustali szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości uwzględnieniem częstotliwości 

określonej w ust. 2. 

4. Właściciel nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie, ma obowiązek wystawić pojemni-

ki z odpadami przy najbliższej drodze dojazdowej do posesji lub pozostawić je w niezamkniętym, specjalnie do 

tego przeznaczonym miejscu dostępnym z ulicy (pergola śmietnikowa). 

§ 12. Właściciele nieruchomości, na których organizuje się imprezy masowe obowiązani są do usunięcia 

odpadów i uprzątnięcia terenu (również terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało w związku z 

organizowaną uroczystością) niezwłocznie po zakończeniu imprezy, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 

jej zakończenia. 

§ 13. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiornika bezodpływowego poprzez zlecenie usługi uprawnio-

nemu przedsiębiorcy, z częstotliwością wynikającą z pojemności tego zbiornika oraz w sposób gwarantujący, 

że na skutek przepełniania zbiornika nie nastąpi wpływ powodujący zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 

powierzchniowych. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pajęczno, 

winny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RI-

POK) wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

§ 15. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić: 

1) ograniczenie masy wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania; 

3) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne; 

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania; 

6) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ko-

rzyści wynikających z selektywnego zbierania odpadów oraz konsekwencji niewłaściwego postępowania z 

odpadami. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 1587



Rozdział 6 

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

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

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-

niem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez dozoru, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla innych 

ludzi obejmujących w szczególności: nieprzyjemną woń, roznoszenie pasożytów, insektów, itp. 

2. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni 

nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, 

wyłącznie przez osoby dorosłe. Obowiązek ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem oraz w miejscach mało uczęsz-

czanych pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowa-

niem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagra-

żających otoczeniu. 

4. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w 

sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnych w bu-

dynku, a także na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na odpady pod warunkiem, że są one umiesz-

czone w worku. 

Rozdział 7 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości w zabudowie wieloro-

dzinnej oraz terenów, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich, pod warunkiem: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt; 

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem, do obszaru nieru-

chomości, na której jest prowadzona hodowla. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są ponad-

to do: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) gromadzenia obornika oraz gnojówki i gnojowicy zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 8 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia 

§ 19. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej; 

3) nieruchomości zabudowane budynkami zamieszkania zbiorowego. 

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 deratyzację przeprowadza się, co najmniej raz w roku w okresie 

od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada. 
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