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UCHWAŁA NR VIII/70/19
RADY GMINY PŁASKA
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płaska, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/151/17 Rady Gminy Płaska z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2513,
z późn. zm.)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Polkowska
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Załącznik do uchwały Nr VIII/70/19
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 listopada 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PŁASKA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Płaska.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
2) przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisany do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta Gminy Płaska oraz prowadzący działalność określoną w art. 7 ust. 1 ustawy,
na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia,
3) zbieraniu odpadów w pojemnikach/workach,

rozumie

się

przez

to

w szczególności

umieszczanie

odpadów

4) odpadach zmieszanych - rozumie się przez to odpady pozostające po segregacji i nienadające się
do ponownego wykorzystania umieszczane w pojemnikach,
5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych,
którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. stare meble, wózki dziecięce, materace itp.).
Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady powstałe w trakcie robót budowlanych,
6) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru,
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych
6) bioodpadów.
2. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania
do Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) wymienionych w § 3 ust. 1
2) przeterminowanych leków;
3) chemikaliów;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
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5) zużytych baterii i akumulatorów;
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w wadze do 100 kg/rok z każdej nieruchomości
zamieszkałej;
7) zużytych opon, w liczbie do 8 szt. rocznie o średnicy do 90 cm z każdej nieruchomości zamieszkałej;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
9) odpadów tekstyliów i odzieży.
§ 4. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
winien być realizowany systematycznie, poprzez:
1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.;
2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu;
3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków
stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego stosowania.
2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków
ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych,
skwerach, parkach, zieleńcach itp.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się w miejscach
do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, wyłącznie pod warunkiem iż powstające odpady
nie zanieczyszczają środowiska i są gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych.
4. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą
pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności prac blacharskich
i lakierniczych, itp.
Rozdział 3.
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
§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki odpowiadające ogólnym warunkom
określonym Regulaminie.
2. Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane z tworzywa o wytrzymałości
nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE lub HDPE oraz być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem
telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane.
3. Należy stosować worki wykonane z folii o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie
z uwzględnianiem charakteru segregowanych odpadów o minimalnej pojemności 120 litrów, za wyjątkiem
worków na szkło, gdzie dopuszcza się minimalną pojemność 60 l.
4. Odpady komunalne gromadzone na terenie nieruchomości zbiera się w workach koloru:
1) NIEBIESKIEGO: oznaczonego napisem "PAPIER" z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym:
opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, prospekty, zeszyty, książki, papier
pakowy i biurowy, torby i worki papierowe;
2) ŻÓŁTEGO: oznaczonego napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" z przeznaczeniem na odpady
z metali i tworzyw sztucznych, w tym: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach,
puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, aluminiowe
puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, metale kolorowe, zabawki;
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4) ZIELONEGO: oznaczonego napisem "SZKŁO" z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym: butelki
po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców);
3) BRĄZOWEGO: oznaczonego napisem "BIO" z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
w tym: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia bez kości i odchodów zwierząt, gałęzie drzew
i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew.
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny
sanitarnej, a w szczególności:
– winny być wyposażone w szczelną pokrywę,
– winny być okresowo oczyszczane i odkażane,
– spełniać wymagania Polskich Norm.
2. Minimalna objętość pojemników stosowanych do zbiórki odpadów zmieszanych powinna wynosić 120 l.
3. Ustala się minimalną pojemność worka na odpady na 1 osobę miesięcznie w ilości 50 litrów.
4. Nieruchomości zamieszkałe winny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady
komunalne o minimalnej pojemności 120 l.
5. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, winny być wyposażone
w odpowiednią ilość worków wynikającą z potrzeb właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu
częstotliwości odbierania odpadów oraz poniższych jednostkowych wskaźników miesięcznego ich
wytwarzania:
1) urzędy, biura, szkoły, przedszkola - nie mniej niż 10 l na każdego ucznia (studenta, dziecko) i pracownika;
2) hotele, pensjonaty - co najmniej 120 l na jedno łóżko;
3) zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne - 60 l na pracownika;
4) lokale handlowe, usługowe i handlowo-usługowe (sklepy) - 60 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej
lokalu,
5) lokale gastronomiczne - nie mniej niż 120 l na 1 miejsce konsumpcyjne,
6) pola namiotowe, campingi - nie mniej niż 240 l na 1 namiot, camper
§ 8. 1. Od właścicieli nieruchomości wymaga się przestrzegania standardów utrzymania pojemników oraz
miejsc zbierania i gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
w taki sposób aby:
a) pojemnik po jego opróżnieniu nie wydzielał nieprzyjemnych zapachów,
b) pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy,
c) pojemnik nie był przepełniony,
d) na terenie wokół pojemników nie zalegały odpady na ziemi.
§ 9. Należy przestrzegać następujących zasad zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych lekarstw, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,
2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów,
3) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wrzucać:
a) odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
b) papieru lakierowanego i powleczonego folią,
c) zanieczyszczonego papieru,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–5–

Poz. 5577

d) papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych,
e) tapet,
f) pieluch jednorazowych i podpasek,
g) zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.
4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych nie wrzucać:
a) butelek i pojemników z zawartością,
b) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
b) zużytych baterii i akumulatorów,
c) opakowań po farbach, lakierach i olejach,
e) części samochodowych,
f) zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
5) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wrzucać:
a) ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
b) szkieł okularowych i żaroodpornych,
c) zniczy z zawartością wosku,
e) żarówek, świetlówek i reflektorów,
f) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych,
g) luster i szyb,
h) monitorów i lamp telewizyjnych,
i) termometrów i strzykawek.
6) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki na odpady ulegające biodegradacji nie wrzucać:
a) kości zwierząt, odchodów zwierząt,
b) popiołu, leków,
c) drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
d) ziemi i kamieni,
e) innych odpadów komunalnych
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości może nie posiadać worka na odpady biodegradacji i nie przekazywać ich
jednostce wywozowej, jeśli korzysta z kompostownika.
2. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych:
1) kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie,
chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach
i warzywach, skórki z bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek;
2) kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, zepsuta żywność, odchody zwierzęce, tkaniny,
materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papier, papierosy, materiały i substancje
zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone
chorobami;
3) wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych:
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a) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru
i zacienionych, w celu mniejszej utraty wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest
nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności),
b) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału,
którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych
z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy
odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane
niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały
urozmaicony skład, różnych odpadów organicznych).
3) konstrukcja kompostownika powinna zapewniać odpowiednie przewietrzenie materiału;
4) lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 11. Nieprzestrzeganie wymogów określonych w § 9 może spowodować odmowę odbioru odpadów przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady, jako odpadów selektywnie zebranych i zakwalifikowanie ich jako
zmieszane odpady komunalne.
Rozdział 4.
SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Gmina Płaska zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) w okresie od 01.01. do 31.03.:
- odpadów zbieranych w sposób selektywny – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2) w okresie od 01.04. do 01.10:
- odpadów zbieranych w sposób selektywny nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
- zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
3) w okresie od 02.10. do 31.12:
- odpadów zbieranych w sposób selektywny – nie rzadziej niż raz w miesiącu
- zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu
4) zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku,
na zgłoszenie telefoniczne, zgodnie z harmonogramem odbioru.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępniać worki, pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie
w widocznym miejscu umożliwiającym swobodny, łatwy dojazd i dostęp do nich.
5. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości,
na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania worków,
pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości.
6. Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb
w ramach organizowanych zbiórek, lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
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7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych
w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych
kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego
remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach.
8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów.
9. Chemikalia należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 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 na nieruchomości:
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania faktu pozbywania się nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości.
3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. 1. Zaleca się aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we
własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący
uciążliwości dla otoczenia.
2. Zaleca się aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
b) ograniczenia zakupu produktów jednorazowego użytku,
c) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy,
d) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
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
§ 15. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób,
aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla
ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren
nieruchomości, na której jest utrzymywane.
3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.
4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.
5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące
do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych
zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone jedynie
na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów.
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§ 16. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:
1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;
2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym
agresywnego psa na terenie nieruchomości.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami przeznaczonymi
do przechowywania produktów rolno-spożywczych.
2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać corocznie w terminie
od 1 marca do 15 października.

