
UCHWAŁA NR XXIII/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 2 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016., poz. 446) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarów.

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXVI/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku  w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi  w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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Załącznik 

 do Uchwały Nr XXIII/161/2016 

Rady Miejskiej Ożarowie 

z dnia 2 września 2016 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

 

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Ożarów. 

 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

§2. 

 

1. Właściciele  nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 

w zakresie obejmującym: 

a) papier, tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne typu PET i plastik przemysłowo gospodarczy 

d) Szkło, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, 

g) odpady z pielęgnacji terenów zielonych, 

h) popioły, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

m) zużyte opony, 

n) przeterminowane leki  

o) przeterminowane chemikalia obejmują przepracowane oleje, rozpuszczalniki, 

farby, lakiery, środki ochrony roślin,  tym opakowania po tych środkach. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 , właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i 

umieszczać w pojemnikach lub workach niezwłocznie od chwili ich powstania. 
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3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i 

umieszczać w pojemnikach lub workach niezwłocznie od chwili ich powstania. 

4. W  workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów umieszcza się wyłącznie 

te odpady, na które przeznaczony jest worek. 

5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w szczelnych pojemnikach 

6. W pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie wolno umieszczać odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów zielonych. 

7. Odpady, określone w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze 

zmieszanymi odpadami. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w 

rozdziale 4. 

 

§3. 

 

Właściciele nieruchomości  zamieszkali w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej                            

i w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru 

uprawnionemu podmiotowi w terminach wyznaczonych harmonogramem, wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

1. w zabudowie jednorodzinnej: 

a) segregowane odpady komunalne – w osobnych workach foliowych 

- makulatura – worek niebieski 

- szkło – worek zielony 

- tworzywa sztuczne – worek żółty 

                      b) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

            2. w zabudowie wielorodzinnej: 

                      a)  segregowane odpady komunalne – w osobnych pojemnikach, 

                      b) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 

              3.   na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  

                    odpady komunalne 

       a) segregowane odpady komunalne – w osobnych workach foliowych lub  

           osobnych   pojemnikach 

      b) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 

2. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć  

    właścicielom nieruchomości przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów. 

 

§4. 

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach 

nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wyposażenie miejsc 

publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne 

odpady komunalne. 
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§5. 

 

1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu  

    łącznie    następujących warunków: 

a. Niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji    

    sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

2. Iż mycie dotyczy nadwozia samochodu, 

3. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli      

    naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności    

    dotyczy napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów,    

    płynów chłodniczych i hamulcowych. 

 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń 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 

 

§6. 

 

1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10l 

3) pojemniki na odpady o pojemności 60l do 3600l, 

4) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 

niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w 

odpowiednich kolorach: 

1) Żółtym, zielonym, niebieskim i przezroczystym z przeznaczeniem na segregowane 

odpady komunalne. 

2) Pojemnik: plastikowy, lub metalowy – przeznaczeniem na zmieszane odpady 

komunalne. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki i worki przeznaczone 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm 

oraz muszą być dostosowane do samochodów odbierających odpady. 

5. Wszystkie pojemniki, kontenery lub  worki na odpady muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z 

pojemnika. 

6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie 

nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostownia odpadów 
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biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić 

prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie 

całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

 

§7. 

 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej, ustala się, że minimalna pojemność 

pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 

30 litrów na mieszkańca oraz pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania 

segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 1lit a-e, wynosi 

również 30 litrów na mieszkańca. 

 

§8. 

 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielorodzinnych, ustala się, że minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 30 litrów na mieszkańca, oraz 

pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o 

których mowa w §2 ust 1. lit a-e, wynosi również 30 litrów na mieszkańca. 

 

§9. 

 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się, że minimalna 

pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych, wynosi 60 

litrów na mieszkańca. 

2. Dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady, na których w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

ustala się że minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 30 litrów na mieszkańca oraz pojemnika 

przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa 

w §2 ust. 1. lit. a-e, wynosi również 30 litrów na mieszkańca. 

3. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są 

dostosować pojemność pojemników przeznaczonych na odpady, uwzględniając normy 

określone w punkcie 1 i 2 oraz podane poniżej następujące normatywy tygodniowe: 

 

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 20l na każdego 

pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, 

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika 

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, 
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4) dla lokali handlowych 30 l na każde 10m2  powierzchni całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal, 

5) dla lokali gastronomicznych 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120l na każdych 10 pracowników, 

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko, 

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 

wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 

pojemnika na odpady. 

 

§10. 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób 

nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 20l, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od 

kolejnego pojemnika, 

2) w terenie zabudowanym – od 10l do 50l, usytuowane w odległości maksymalnie 

300 m od kolejnego pojemnika. 

 

§11. 

 

1. Pojemniki do zbierania odpadów należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 

terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego 

odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego 

możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,  

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 

pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru, 

na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w 

sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) worki lub pojemniki należy ustawić tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych 

użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak 

aby uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników 

przez wiatr, 

4) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w 

szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc 

parkingowych, 

5) pojemniki i worki na odpady segregowane, należy umieszczać w takich miejscach, 

aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych 

do momentu ich odbioru, 

6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej 

nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości 
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sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem 

na ten cel, 

7) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić 

dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych. 

8) Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w 

miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą 

odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju 

odpadów. 

 

§12. 

 

1. W przypadku, gdy nastąpiło rozdarcie worka lub wywrócenie pojemnika wypełnionego 

zgodnie z regulaminem, porządkowania terenu dokona odbierający odpady z 

nieruchomości. W przypadku, gdy odpady zgromadzono w worku lub pojemniku 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, do uporządkowania terenu zobowiązuje się 

właściciel nieruchomości. 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo do kontroli 

przekazanych do odbioru odpadów, w obecności właściciela nieruchomości i bez jego 

obecności. 

3. W przypadku, gdy w worku lub pojemniku znajdują się odpady niezgodne z rodzajem 

worka lub pojemnika, przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo 

przekwalifikowania ww. odpadów jako odpady zmieszane, jednocześnie zgłaszając ten 

fakt do odpowiedniej komórki Urzędu. 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

 

§13. 

 

1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

a) Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: 

- odpady frakcji suchej: papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz szkło opakowaniowe – co najmniej jeden raz na miesiąc. 

- odpady komunalne zmieszane – co najmniej jeden raz na miesiąc. 

            b) zabudowa wielorodzinna: 

- odpady frakcji suchej: papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz szkło opakowaniowe – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

- odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu. 

2. Odbieranie odpadów: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (m.in. szafy, regały, stoły, krzesła, 

komody, dywany, materace, meble ogrodowe – nie rzadziej niż jeden raz do roku). 
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b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. sprzęt RTV, sprzęt 

komputerowy, urządzenia AGD, kontakty, włączniki, przewody elektryczne, 

żarówki, świetlówki) – nie rzadziej niż jeden raz do roku. 

c) przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in. przepracowane oleje, farby, 

lakiery – nie rzadziej niż jeden raz do roku,  

d) odpady budowlano- remontowe – nie rzadziej niż jeden raz do roku, 

e) zużyte opony – nie rzadziej niż jeden raz do roku, 

f) odpady wymienione w pkt a) - e) odbierane są w ramach punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w terminie  zgodnie z podanym harmonogramem. 

3. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można przekazywać do 

punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym 

zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych 

odpadów na podstawie przepisów odrębnych jak również przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym 

okresowe akcje zbierania tych odpadów. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. stolarka budowlana) winny być 

przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

5. Odpady baterii należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub dostarczyć do placówek handlowych albo do szkół zobowiązanych 

do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych. 

6. Odpady akumulatorów należy przekazywać do punktów sprzedaży lub do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Odpadów przeterminowanych leków należy dostarczyć do specjalistycznych 

pojemników ustawionych w  aptekach lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

8. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we 

własnym zakresie przez właścicieli, (powstałe w gospodarstwie domowym) w tym 

ceramikę sanitarna należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych 

odpadów. 

9. Przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, 

lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach należy przekazywać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10. Zużyte opony mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

11. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (m.in. skoszona trawa, liście, 

usunięte rośliny ogrodowe, rozdrobnione gałęzie, choinki naturalne) mogą być 

przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów, przypadku braku możliwości 

ich zagospodarowania we własnym zakresie. 

12. Odpady wymienione w pkt 2c i 9 wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

winny być zabezpieczone przed wyciekiem, gromadzone i przekazywane do odbioru w 

szczelnych, zamkniętych opakowaniach, najlepiej oryginalnych. 

13. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 

przepełnienia nie rzadziej niż: 
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a) jeden raz w tygodniu na drogach krajowych; 

b) jeden raz na dwa tygodnie na drogach wojewódzkich; 

c) jeden raz w miesiącu na drogach powiatowych i gminnych. 

14. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 

powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na 

powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej niż jeden raz do roku. 

15. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był 

bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego 

realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych. 

 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego. 

 

§14. 

 

1. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości 

podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1) Odpady zmieszane, odpady zielone i odpady segregowane – przedsiębiorca 

przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w miejscowości Janczyce, lub do instalacji zastępczych wskazanych 

w planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego, 

2)  Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych są obowiązkowo 

przekazywane do Oczyszczalni Ścieków w Ożarowie. 

 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku. 

 

§15. 

 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie 

pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla innych ludzi, w szczególności w zakresie wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości, 

w tym zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu ( zwłaszcza w porze nocnej), 

przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń jakie mogą stwarzać dla ludzi i innych 

zwierząt. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, w taki sposób 

aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt domowych poza jej granice. 
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3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia 

zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do 

użytku publicznego oraz innych miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania  na określonych 

obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

 

§16. 

1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

a) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 

gospodarskie; 

b) pomieszczenia dla zwierząt utrzymywać w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i estetycznym; 

c) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, 

resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 

publicznych. 

 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i dezynfekcji 

oraz terminy jej przeprowadzenia. 

 

§17. 

 

1. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji ( w razie pojawienia się insektów) 

miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie 

letnim ( od początku maja do końca września) w przypadku gdy miejsca te znajdują się 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku 

jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji 

pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią 

i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli 

budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, 

właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji 

niezwłocznie. 
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UZASADNIENIE

Zmiana Uchwały wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzonej

ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?Dz. U.

z 2015 r. poz.87/.
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