
UCHWAŁA NR XV/110/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  2013 r. poz. 1399 ze 
zm.) Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn oraz uchwała Nr XXXIV/251/13 
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
20 grudnia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XV/110/16

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 lutego 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krupski Młyn

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości,

2) dbania o nie przepełnianie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) wyznaczenia miejsca na lokalizację pojemników na odpady.

§ 2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady, winny zostać poddane segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie frakcji 
odpadów, podlegającej selektywnej zbiórce.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów 
komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

5) odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Odpady komunalne z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są wspólnie 
w jednym pojemniku lub worku.

3. W przypadku wyjątkowego i krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, 
dozwolone jest gromadzenie ich we własnych, szczelnych workach z tworzywa sztucznego, odpornych na 
rozerwanie, nie powodujących uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.

§ 4. Wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe 
powstające na terenie nieruchomości są odbierane przez podmiot uprawniony w terminie wyznaczonym w 
harmonogramie. Odpady można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w 
terminach poza harmonogramem.

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, w przypadku 
braku możliwości ich kompostowania na nieruchomości należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu w 
terminie wyznaczonym w harmonogramie lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać w 
terminach przewidzianych harmonogramem w wyznaczonych miejscach, których wykaz znajdować się będzie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Krupskim Młynie oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Krupskim 
Młynie. Gromadzenie w powyższy sposób odpadów nie może naruszać przepisów szczególnych. Odpady 
wielkogabarytowe i zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Odpady niebezpieczne wydzielane ze strumienia powstających odpadów komunalnych należy przekazywać 
podmiotowi uprawnionemu w terminie przewidzianym harmonogramem w wyznaczonym miejscu lub dostarczać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto:

1) zużyte baterie i akumulatory można również pozostawiać w punktach świadczących usługi wymiany baterii i 
akumulatorów,

2) zużyte baterie można wrzucać do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach, których wykaz 
znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krupski Młyn.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych
w wyznaczonych miejscach, których wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Krupskim Młynie lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie, nie wymagających 
pozwolenia na budowę, które powstały w gospodarstwach domowych należy dostarczać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zlecić odpłatny odbiór z nieruchomości. Zasady zlecania odbioru określa 
odrębna uchwała.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości służących do użytku publicznego w dniu ich powstania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego 
należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i w ruchu pojazdów.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do 
ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający 
do ich przepełniania.

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości nie 
służącej do użytku publicznego, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, pod warunkiem 
odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

5. Dopuszcza się naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych poza 
warsztatami naprawczymi, jeśli nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz środowiska, a 
powstałe podczas napraw odpady będą zbierane i odbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników 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. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach lub workach.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających 
bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym bezpieczną obsługę przy odbiorze odpadów komunalnych.

3. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 120 l,

2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o minimalnej pojemności 120 l i większe dla zabudowy 
wielorodzinnej,

3) worki z tworzyw sztucznych na odpady zbierane selektywnie o minimalnej pojemności 100 l dla zabudowy 
jednorodzinnej,
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4) kosze uliczne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu o minimalnej pojemności 20 l.

4. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu łatwo 
dostępnym zarówno dla użytkowników jak i uprawnionego podmiotu odbierającego odpady oraz nie powodującym 
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości, jak i osób trzecich. Dopuszcza się 
ustawienie pojemników na terenie innej nieruchomości na warunkach uzgodnionych z jej właścicielem.

5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być:

1) w stanie technicznym zapewniającym szczelność,

2) wyposażone w pokrywę zabezpieczającą zgromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, dostępem 
gryzoni i innych zwierząt. Dopuszcza się pojemniki otwarte o pojemności powyżej 1100 l oraz do zbierania 
odpadów komunalnych na drogach publicznych (kosze),

3) utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i  estetycznym,

4) worki – szczelnie związane, a ich zawartość nie może powodować ich uszkodzenia podczas załadunku i 
transportu.

6. Pojemniki lub worki do zbiórki odpadów komunalnych powinny posiadać opis określający rodzaj zbieranego 
odpadu oraz następującą kolorystykę:

1) niebieski  z przeznaczeniem na papier,

2) zielony z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

5) czarny lub metaliczny z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane).

7. Pojemniki w zbiórce odpadów komunalnych w osiedlowej zabudowie wielorodzinnej winny być ustawiane 
w tzw. gniazdach z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji – co najmniej po jednym pojemniku na 
każdą frakcję.

8. Ze względu na ograniczenia terenowe dopuszcza się przystąpienie zabudowy wielorodzinnej o liczbie lokali 
do 7 do systemu selektywnej zbiórki odpadów, przewidzianej dla zabudowy jednorodzinnej, na pisemny wniosek 
właściciela nieruchomości.

§ 7. 1. Rozstawienie koszy przy drogach publicznych powinno być dostosowane do panującego na danym 
obszarze ruchu pieszych.

2. Kosze uliczne należy ustawiać w sposób, aby nie stanowiły utrudnień dla użytkowników dróg i komunikacji, 
a ich opróżnianie winno odbywać się bez zbędnych zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.

§ 8. Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej 
pojemności 120 l.

§ 9. 1. Ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych wynoszącą 45 l na mieszkańca.

2. Minimalną ilość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na 
podstawie liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, średniej miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych określonej w ust. 1 oraz częstotliwości odbioru odpadów określonej w § 11 ust. 1 pkt 1.

§ 10. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne określa się uwzględniając następujące miesięczne normatywy pojemności dla 
odbioru tych odpadów:

1) dla szkół wszelkiego typu – 5 l na każdego ucznia i pracownika,  nie mniej niż 240 l,

2) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej niż 240 l,

3) dla biur, urzędów, przychodni lekarskich – 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 120 l,
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4) dla lokali handlowych i punktów usługowych – 30 l na każdą osobę zatrudnioną lub na każde 10 m2 

powierzchni całkowitej lokalu, nie mniej niż 120 l,

5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 240 l,

6) dla hoteli, pensjonatów, internatów, domów opieki itp. – 10 l na jedno łóżko, nie mniej niż 240 l,

7) dla budynków użyteczności publicznej poza wyżej wymienionymi – 2 l na każdego pracownika, nie mniej niż 
120 l,

8) dla ogródków działkowych – w okresie od 1 marca do 31 października – 20 l na każdą działkę, nie mniej niż 
240 l,

9) dla cmentarzy – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku – 3 l na jedno miejsce pochówku, a poza 
tym okresem – 1 l na jedno miejsce pochówku, nie mniej niż 1100 l,

2. Minimalną ilość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustala się na podstawie normatywu wytwarzanych 
odpadów komunalnych określonego w ust. 1 oraz częstotliwości odbioru odpadów określonej w § 11 ust. 2.

Rozdział 3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane:

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zebrane w sposób selektywny
w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada:

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.

3) odpady zebrane w sposób selektywny, tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, 
papier:

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

b) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
Informacja o terminach wywozu będzie przekazywana każdorazowo poprzez ogłoszenia rozmieszczone na 
tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie gminy.

5) akumulatory, chemikalia oraz zużyte opony – nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie określonym 
harmonogramem. Informacja o terminach wywozu będzie przekazywana każdorazowo poprzez ogłoszenia 
rozmieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.

6) przeterminowane leki - odbiór poprzez punkty zbiórki znajdujące się w wyznaczonych miejscach na terenie 
gminy. Lista miejsc zbiórki zamieszczona jest na stronach internetowych gminy.

7) zużyte baterie – odbiór poprzez punkty zbiórki znajdujące się w wyznaczonych miejscach na terenie gminy. 
Lista miejsc zbiórki zamieszczona jest na stronach internetowych gminy.

8) Odpady budowlane  i rozbiórkowe należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

9) niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy mogą 
pozbywać się ich poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacja o 
godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczona jest na stronie 
internetowej gminy.
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2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych:

1) odpady zmieszane:

a) dla szkół wszelkiego typu – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) dla żłobków i przedszkoli – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

c) dla biur, urzędów, przychodni lekarskich – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

d) dla lokali handlowych i punktów usługowych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

e) dla lokali gastronomicznych – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

f) dla hoteli, pensjonatów, internatów, domów opieki itp.- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

g) dla budynków użyteczności publicznej poza wyżej wymienionymi - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie,

h) dla ogródków działkowych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

i) dla cmentarzy - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

2) odpady zebrane w sposób selektywny, tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością uzależnioną od miejsca usytuowania kosza, lecz nie 
rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

4. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych winny być wywożone przez podmiot uprawniony z 
częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, 
zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych. Częstotliwość wywozu winna wynikać z 
ilości zużytej wody na nieruchomości i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz 
na 4 miesiące.

5. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z 
instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok.

Rozdział 4.

Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

§ 12. 1. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się kompostowanie 
odpadów roślinnych na terenie zabudowy jednorodzinnej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości i ich mieszkańców oraz zanieczyszczania terenu.

2. Prowadzenie cyklicznych akcji w celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza w 
zakresie stosowania selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy 
psów przewodników,

3) uniemożliwiania samowolnego opuszczania przez psa lub inne zwierzęta domowe pomieszczenia lub 
nieruchomości, na której zwierzę przebywa,
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4) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, basenów 
kąpielowych i innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na teren cmentarza,

5) nie wprowadzania psów na teren szkół, przedszkoli i innych do innych obiektów użyteczności publicznej, z 
wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np.: lecznice, wystawy.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) pies będzie prowadzony na smyczy i w kagańcu,

2) zapis ust. 2 pkt 1 nie dotyczy psów ras małych o wysokości wynoszącej mniej niż 30 cm liczonej od początku 
przednich łap do punktu nad łopatkami.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) znajdowaniu się w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,

2) posiadaniu przez psa założonego kagańca,

3) sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,

4) zezwolenie nie dotyczy ras uznanych za agresywne.

Rozdział 6.

Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 
pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by zwierzęta te nie mogły samowolnie opuścić 
nieruchomości.

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, jak również w sposób nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, poprzez:

1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc 
użyteczności publicznej,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

3) dbanie o to, aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla otoczenia, w 
szczególności uciążliwości zapachowych (odory).

3. Powstające w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w 
miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich na obszarach z zabudową wielorodzinną.

5. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w 
taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

Rozdział 7.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź 
przechowywania produktów rolno-spożywczych,

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić w miarę potrzeby, ale nie rzadziej 
niż 1 raz w roku, we wrześniu bądź w październiku.
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