
UCHWAŁA NR XVI/125/2020
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska"

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska", 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska„.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska

Dariusz Plażuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 maja 2020 r.

Poz. 2788



Załącznik do uchwały Nr XVI/125/2020

Rady Gminy Biała Podlaska

z dnia 8 maja 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała 
Podlaska, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1.  Na terenie gminy Biała Podlaska obowiązuje następująca, selektywna forma zbierania odpadów 
komunalnych, przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do odebrania podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne:

1) papier i tektura,

2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

3) szkło,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) popiół z gospodarstw domowych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do zbierania w sposób selektywny następujących 
odpadów:

1) odpady niebezpieczne,

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyte opony,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

3. Pozostałe z procesu segregacji, niewymienione w ust. 1 odpady komunalne powstałe na terenie 
nieruchomości kwalifikuje się jako zmieszane odpady komunalne.

4. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi.

5. W celu zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się oznaczenia kolorami 
pojemników lub worków:

1) papier i tektura - pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier",

2) szkło - pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem "Szkło„,
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3) metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem "Metale i tworzywa sztuczne",

4) odpady ulegające biodegradacji- pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem "Bio",

5) zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji) - pojemnik lub worek z napisem 
"Zmieszane",

6) popiół z gospodarstw domowych - pojemnik lub worek z napisem "Popiół".

6. Odpady, o których mowa w ust. 1, oraz zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji) 
właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i umieszczać w pojemnikach lub workach niezwłocznie od 
chwili ich powstania.

7. Odpady, o których mowa w ust. 1, oraz zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji) 
będą przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem 
dostarczonym właścicielom nieruchomości.

8. Pozostałe odpady, o których mowa w ust. 2 przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości 
odpowiednio do:

1) odpady niebezpieczne - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

2) przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych 
aptekach lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) chemikalia - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyte baterie i akumulatory - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż 
detaliczną lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich 
sprzedaż detaliczną lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,

8) zużyte opony - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,

10) odpady ulegające biodegradacji, które nie zostaną odebrane w ramach bezpośredniej zbiórki od właścicieli 
nieruchomości - należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne dostęp do pojemników lub worków w czasie ustalonym w harmonogramie odbierania 
odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na ich usunięciu, niepowodując 
zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając zebranie przez przedsiębiorcę, z którym zawarto umowę 
na odbiór odpadów komunalnych.

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że odbywa się to na 
utwardzonej części, przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są 
do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
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2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach przygotowanych do tego celu i specjalnie 
oznaczonych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości, wykonywana poza warsztatami 
samochodowymi przez właściciela nieruchomości lub za jego zgodą, dozwolona jest wyłącznie wtedy, gdy 
nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone są w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z odpadami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1.  Określa się następujące rodzaje i pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 800 l, 1100 l,

2) worki z tworzywa sztucznego, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
selektywnie zbieranego oraz zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałych z procesu segregacji) od 
60 do 120 l,

3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowane na terenach użytku publicznego 
o pojemności od 110 do 240 l,

4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l.

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich zbierania, magazynowania 
i przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów komunalnych. Pojemniki 
powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez przeprowadzanie dezynfekcji 
i dezynsekcji. Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej o grubości zapewniającej szczelność 
i trwałość.

3. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody 
opadowe,

2) utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza 
pojemnikami lub workami.

4. Warunki rozmieszczenia pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości:

1) pojemniki lub worki należy ustawiać 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 lub worków do 
zbierania odpadów, należy je wystawić w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości w taki 
sposób, by nie utrudniały ruchu pieszego czy kołowego lub udostępnić w sposób uzgodniony 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

3) pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów 
komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tak, aby uniemożliwiać rozrywanie worków 
przez zwierzęta i wywracanie się pojemników,

4) pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności 
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,
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5) 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.

5. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w obszarze dróg publicznych, powinny być wyposażone 
w kosze zamontowane na stałe. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, przy 
jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy drogach 
publicznych, w terenie zabudowanym wynosi od 100 do 300 m.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników lub worków do ilości 
osób zamieszkujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów 
komunalnych.

7. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których jednocześnie prowadzona jest działalność 
gospodarcza i powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości powinien w sposób widoczny oznakować 
pojemniki, tak aby jednoznacznie można było stwierdzić, w którym pojemniku gromadzone są odpady 
pochodzące z gospodarstwa domowego, a w którym odpady związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

8. Ustala się następujące, minimalne pojemności pojemników ustawionych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej w obszarze zabudowy jednorodzinnej, w zależności od ilości osób zamieszkujących:

1) 1 osoba - 80 l,

2) 2-3 osoby - 110 l lub 120 l,

3) 4 osoby i więcej - od 110 l do 240 l.

9. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników ustawionych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej w obszarze zabudowy wielorodzinnej, w zależności od ilości osób zamieszkujących:

1) nie więcej niż 20 osób - 1100 l,

2) nie więcej niż 50 osób - 2 x 1100 l,

3) powyżej 50 osób - 3 x 1100 l.

10. Ustala się minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych:

1) dla szkół wszelkiego typu - 1100 l,

2) dla żłobków i przedszkoli - 110 l,

3) dla lokali handlowych - 110 l,

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 110 l,

5) dla lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów, zajazdów - 1100 l,

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 110 l,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 110 l,

8) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 80 l na działkę, na terenach wspólnego użytkowania 1 pojemnik - 
1100 l.

9) dla cmentarz - 1100 l

10) dla pozostałych, nie wymienionych w pkt 1-9 - 110 l.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 6. 1.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie uwzględniał następującą częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:

a) papier i tektura - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,
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b) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

c) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

d) odpady ulegające biodegradacji, w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz w tygodniu, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji), w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - 1 raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz 
w miesiącu.

2) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:

a) papier i tektura - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

b) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

c) szkło - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

d) odpady ulegające biodegradacji, w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na 2 tygodnie, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) popiół - nie rzadziej niż 4 razy w roku,

f) zmieszane odpady komunalne (pozostałe z procesu segregacji), w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz 
w miesiącu.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) koszy ulicznych, znajdujących się w pasach drogowych - 1 raz w tygodniu,

2) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowane na terenach użytku publicznego - 
1 raz w miesiącu.

3. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem  odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym na terenie gminy Biała Podlaska,

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są umieścić pojemnik i worki wypełnione odpadami komunalnymi 
w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, 
gdy takiej możliwości nie ma, do wystawienia ich w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości, 
w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego,

3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków w sposób systematyczny, niedopuszczając do przepełnienia zbiornika i wylewania się 
nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

lubelskiego.

§ 7. 1.  Gmina prowadzić będzie działania związane z zapewnieniem warunków ograniczenia masy 
odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej 
i upowszechnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Wspieranie działań pozwalających na odzyskiwanie energii i wykorzystanie energetyczne odpadów 
w przeznaczonych do tego celu instalacjach.

3. W celu osiągnięcia określonych poziomów recyklingu wytwórcy odpadów powinni prowadzić 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, przekazywać zebrane selektywnie odpady przedsiębiorcy 
odbierającemu, ograniczyć masę odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

4. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają 
unieszkodliwianiu w następujący sposób:
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1) odpady selektywnie zebrane przedsiębiorca przekazuje bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

2) odpady komunalne zmieszane przedsiębiorca przekazuje bezpośrednio do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

1) osiągnięcia poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odbieranych przez 
siebie odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 2167),

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2412).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

§ 8. 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 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. Zabronione jest pozostawianie 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 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach.

§ 9. 1.  Ustala się wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej w sprawie:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również 
wód powierzchniowych i podziemnych,

3) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności 
zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

1) wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do zamieszkania, instytucji użyteczności publicznej, handlowej lub 
przemysłowej,

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, 
komórki, garaże, balkony itp.
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3. Przy hodowli zwierząt gospodarskich, powinny być spełnione między innymi następujące wymogi:

1) zwierzęta gospodarskie trzymane na terenie nieruchomości powinny być zabezpieczone przed 
samowolnym opuszczeniem tej nieruchomości,

2) hodowla nie może powodować nadmiernych uciążliwości, takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych 
zapachów, w stosunku do nieruchomości sąsiednich,

3) nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości z hodowli do kanalizacji sanitarnej, rzek oraz na grunty 
sąsiednie,

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego jest zobowiązany do uprzątnięcia 
zanieczyszczenia.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 10. 1.  Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) obiekty użyteczności publicznej,

3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt,

4) obiekty handlowe i usługowe,

5) magazyny,

6) zakłady żywienia zbiorowego,

7) przetwórnie.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w okresie wiosennym, w terminie marzec - 
kwiecień i w okresie jesiennym, w terminie: październik - listopad.
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