
UCHWAŁA NR XXIII/131/2017
RADY GMINY ROSSOSZ

z dnia 24 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Rossosz  z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Rossosz (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2016r., poz. 3017).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Tomczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4922
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ZAŁĄCZNIK 
do uchwały Nr XXIII/131/2017 
Rady Gminy Rossosz 
z dnia 24 listopada 2017r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
na terenie Gminy Rossosz 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Rossosz. 

 

 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§2 

 
1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku  

na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

2.Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje 

odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) metale;  

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

7) popioły ; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

 

                                                                                 §3 
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1. Właściciele nieruchomości , zobowiązani są do segregowania  u źródła odpadów komunalnych  i  

przekazywania do odbioru z nieruchomości w podziale na: 

a) papier i tekturę - w osobnym pojemniku lub/i worku, 

b) szkło    - w osobnym pojemniku lub/i worku, 

c) metale i tworzywa sztuczne- w osobnym pojemniku lub/i worku, 

d) odpady ulegające biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- w osobnym 

pojemniku lub/i worku. 

2.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych do odbioru z nieruchomości (odpadów których nie udało się wysegregować, z 

wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) - w osobnym pojemniku lub/i worku. 

3. Wyselekcjonowany odpad papieru i tektury obejmuje odpady nadające się do odzysku i dalszego 

wykorzystania takie jak: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, 

prospekty, gazety , czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, 

papier pakowy, torby i worki papierowe. 

4. Wyselekcjonowany odpad szkła  obejmuje odpady szklane bez podziału na szkło białe i kolorowe 

takie jak: butelki i słoiki po napojach, żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej ( o ile nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

5. Wyselekcjonowany odpad  metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 

obejmuje takie odpady jak: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile 

nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po 

środkach czystości np. proszkach do prania, kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., 

plastikowe torby, aluminiowe puszki po napojach i sokach, worki, reklamówki, inne folie, puszki po 

konserwach, folię aluminiową,  metale kolorowe, zakrętki od słoików,  kapsle, zabawki (zabawki z 

tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

6. Opróżnione opakowania należy , jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść tak aby 

zachować zmniejszoną objętość przed włożeniem do worka lub/i pojemnika. 

7. Wyselekcjonowany odpad  biodegradowalny obejmuje takie odpady jak: odpadki warzywne i 
owocowe (w tym obierki itp.), filtry kawy i herbaty, skorupki jaj, gałęzie drzew i krzewów, 

skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew oraz odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. 

  Odpady biodegradowalne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez 

mieszkańców we własnym zakresie przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

W przypadku braku możliwości kompostowania  należy odpad biodegradowalny gromadzić w 

osobnym pojemniku lub/i worku i wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem odbioru tego 

odpadu. 

8. Zmieszane odpady komunalne których nie udało się wysegregować obejmują  takie odpady jak: 

papierosy i niedopałki, zabrudzony papier, rajstopy, ubrania , buty, środki higieniczne (podpaski, 

tampony, pampersy ,waciki), miotły, mopy, szczoteczki do zębów, zużyte ręczniki papierowe, 

szmatki gąbki, zapełnione worki z odkurzaczy, pozostałości z zamiatania, szkło okienne, zabrudzona 

folia aluminiowa ,opakowania z tworzyw sztucznych po serach i wędlinach. 

9. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości 

przekazuje następujące odpady komunalne: 

1) meble i odpady wielogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna); 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

3) chemikalia( np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin); 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) zużyte opony. 
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10. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany został w Rossoszu, ul. 

Batalionów Chłopskich 53. 

11. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 

oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach i ośrodkach zdrowia. 

12. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 

oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub 

oddawać do „PSZOK” . 

13. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

 

                                                           §4 
 

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

bezpośrednio po ich powstaniu z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu ,lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 

 

                                                                                §5 
 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie 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, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

zbiorników wodnych lub do ziemi. 

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 ona uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone 

są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy . 

 

 

Rozdział III 

 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz zasady gromadzenia odpadów komunalnych 

§ 6 
1. Na terenie Gminy Rossosz dla jednej nieruchomości zamieszkanej ustala się minimalną 

pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

wynoszącą 60 litrów.  

2. Właściciel zabudowy wielorodzinnej wyposaży nieruchomość w pojemniki o pojemnościach 

spełniających wymagania niniejszego regulaminu. 

3. Właściciel zabudowy wielorodzinnej wskaże miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników 

lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. 

4. W miejscach publicznych (chodniki, przystanki, place) należy stosować kosze o pojemności od 30 

do 70 L. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek dostosować pojemność 

pojemników do swoich potrzeb i wyposażyć nieruchomość w pojemniki, uwzględniając 

minimalne pojemności wymienione poniżej: 
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1) dla szkół, przedszkoli i żłobków lub innych placówek tego typu - 240 L, 

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 240 L, 

3) dla lokali handlowych innych niż wymienionych w ust. 4 pkt 2) - 120 L, 

4) dla lokali gastronomicznych – 240 L, 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych z uwzględnieniem 

pomieszczeń biurowych i socjalnych: 

a) dla podmiotów zatrudniających do 5 pracowników -  120 L, 

b) dla podmiotów zatrudniających powyżej 10 pracowników – 240 L, 

6) dla hoteli , pensjonatów itp. - 240 L, 

7) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi powyżej - 120 L. 

 

6. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, których odbiór zostanie 

określony w harmonogramie, powinny spełniać następujące warunki: 

1) pojemność pojemników lub worków powinna wynosić od 60 do 120 litrów, 

2) worki i pojemniki powinny być oznaczone następującymi kolorami: 

a) niebieskim  oznaczonym napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i tektury i  odpady opakowaniowe z tektury, 

b) zielonym oznaczonych napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym 

odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali ,odpady tworzyw sztucznych , w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) brązowym oznaczonych napisem ”Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

e) innym kolorze niż wymienione wyżej z przeznaczeniem na popiół i zmieszane odpady 

komunalne(np. szary, czarny, bezbarwny) . 

. 

7. W zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej odpady komunalne zbierane będą do 

pojemników  w kolorystyce określonej w ust.6  pkt 2). 

8. Pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w miejscach 

publicznych nie powinna być mniejsza aniżeli 1100 litrów. 

9. Pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy 

wielorodzinnej powinna wynosić minimum 80 litrów na każdą frakcję odpadów w każdym lokalu 

mieszkalnym. 

10. Dopuszcza się stosowanie pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie 

zbierane surowce wtórne o następujących pojemnościach: 

 1) 60– 1100L 

 2) 3500 – 30000L 

11. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane leki dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności minimum 5 litrów. 

 

§ 7 
Wymagania dotyczące lokalizacji i użytkowania pojemników i worków: 

1) pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu dostępnym 

dla osób korzystających z pojemnika i worka oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne , bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości , do którego możliwy 

jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, z zastrzeżeniem pkt 3; 
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2)   w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników i       

worków do zbierania odpadów , pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik  

lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości  lub udostępnić w sposób uzgodniony z   

przedsiębiorcą odbierającym odpady; 

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

użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i były  

zabezpieczone przez właściciela nieruchomości przed rozsypaniem; 

4) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników  w należytym stanie 

technicznym  poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w 

przypadku ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia  uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

Rozdział IV 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 8 
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych powstających:  

1) na nieruchomościach zamieszkałych - nie rzadziej niż: 

a) papier i tektura : 2 razy w roku, 

b) szkło :   1 raz na kwartał, 

c) metale , tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe:  1 raz na dwa miesiące, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: w miesiącu 

lutym, maju, lipcu, wrześniu i listopadzie, 

e) popioły :  w miesiącu styczniu, kwietniu i listopadzie, 

f) zmieszane odpady komunalne: 1 raz w miesiącu, 

g) przeterminowane leki:  2 razy w roku lub zgłoszeniu napełnienia pojemnika z tym odpadem, 

h) zużyte baterie i akumulatory: 2 razy w roku lub zgłoszeniu napełnienia pojemnika z tym 

odpadem , 

i) chemikalia : 2 razy w roku  w terminach określonych w harmonogramie do punktu zbiórki 

wskazanego przez gminę („PSZOK”), 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2 razy w roku w terminach określonych w 

harmonogramie do punktu zbiórki wskazanego przez gminę („PSZOK”) i 1 raz w roku w 

systemie akcyjnym w formie wystawki lub  bezpośrednio do kontenerów, 

k) meble i odpady wielogabarytowe:  2 razy w roku w terminach określonych w harmonogramie 

do punktu zbiórki wskazanego przez gminę („PSZOK”) i 1 raz w roku w systemie akcyjnym w 

formie wystawki lub  bezpośrednio do kontenerów, 

l) zużyte opony: 2 razy w roku w terminach określonych w harmonogramie do punktu zbiórki 

wskazanego przez gminę („PSZOK”), 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 2 razy w roku w terminach 

określonych w harmonogramie do punktu zbiórki wskazanego przez gminę („PSZOK”), 

2) na nieruchomościach niezamieszkałych – w miarę zaistniałych potrzeb, zgodnie z zawartą 

umową pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą odbierającą odpady, lecz nie rzadziej niż 

1 raz na 2 miesiące, 

3) opróżnianie koszy ulicznych następuje jeden raz w miesiącu w dniu wywozu odpadów przez 

przedsiębiorcę, 

4) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących 

na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich 

napełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
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§ 9 
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych  z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie a 

także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku . 

Rozdział V 

 

 Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 10 
 

1. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami w gospodarce odpadami 

komunalnymi należy osiągnąć następujące cele: 

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie lubelskim w 

roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 

biodegradacji: do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

2) przygotowanie do ponownego użycia, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa 

sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 

końca 2020 roku. 

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego 

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku: 

a) 2017: 80%, 

b) 2020: 95%. 

4) przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów 

budowlanych i rozbiórkowych. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych: 

a) 2017: 55%. 

b) 2020: 70%. 

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych 

obiektów unieszkodliwiania: 

a) 2017: 60%. 

b) 2020: 95%. 

 2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę są   

zagospodarowywane w następujący sposób: 

        1)zmieszane odpady komunalne wywożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji 

zastępczych znajdujących się w regionie Biała Podlaska zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2)   odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem   
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 
3)odpady niebezpieczne dowożone do Punktu zbiórki znajdującego się terenie gminy a następnie 

przekazane przedsiębiorcy. 

 

 

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

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

 

§11 
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej 

opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawianiu ich bez dozoru, jeżeli 

zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 

uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego. 

 2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych 

zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w 

sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych zobowiązani są zabezpieczyć je 

przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast 

psy należące do rasy psów agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania 

zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku 

publicznego, a także na terenach użytku publicznego, w szczególności chodnikach, placach, 

jedniach, parkingach, placach zabaw. 

Rozdział VII 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

§ 12 

 
1. Zwierzęta gospodarskie, zwane dalej "zwierzętami", mogą być utrzymywane na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, jeżeli: 

1) mają zapewnione niezbędne warunki lokalowe, przestrzenne i sanitarne, 

2) nie stanowią uciążliwości dla otoczenia w postaci nadmiernego hałasu lub odoru. 

2. Zwierzęta utrzymuje się na terenie ogrodzonym, w zależności od potrzeb bytowych - w 

budynku lub poza nim. 

3. Posiadacz zwierząt ma obowiązek: 

1) utrzymywać miejsca dla zwierząt w czystości i porządku, w tym regularnie usuwać odchody, 

oraz zwalczać gryzonie, owady i szkodliwe mikroorganizmy, 

2) usunąć niezwłocznie zanieczyszczenia i szkody wyrządzone w miejscach przeznaczonych do 

powszechnego użytku, w związku z przegonem lub wypasem zwierząt. 

 

Rozdział VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 13 
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1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości 

zajęte pod urzędy, biura, zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówek oświatowe i kulturalno-

oświatowe, obiekty przemysłowe, usługowe,  handlowe, magazynowe, placówki żywienia 

zbiorowego. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do 31 października. 

3 .Na nieruchomościach zamieszkałych deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb . 
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