UCHWAŁA NR 379/XXI/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz Komisję Gospodarki Komunalnej
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 136/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4106).
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2020 r. tracą moc: § 6 ust. 2 pkt 6, § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 3 lit. d załącznika do
uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 379/XXI/2020
Rady Miasta Rybnika
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika, zwany dalej: „Regulaminem”
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) wojewódzkim planie gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę Sejmiku Województwa
Śląskiego podejmowaną na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 701 ze zm.);
2) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom
nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
3) ścisłym centrum miasta - rozumie się przez to nieruchomości położone przy następujących ulicach: Plac
Kościelny, ul. Kościelna, ul. Św. Jana, ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Gliwicką do Rynku,
Rynek, ul. Łony numery parzyste, ul. Mikołaja Reja, ul. Rynkowa, Plac Wolności od nr 13 do nr 22, ul.
Zamkowa, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Raciborska od skrzyżowania do M. Skłodowskiej-Curie do Rynku, ul.
M. Skłodowskiej-Curie.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 3. 1. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych
w sposób selektywny i w zakresie wskazanym w ust. 3.
2. Odpady zebrane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub w workach zgodnie z
regulaminem.
3. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w workach należy je poddać segregacji
mającej na celu oddzielne gromadzenie:
1) papieru;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów;
7) popiołów i żużli;
8) odpadów niebezpiecznych;
9) odpadów niekwalifikujących do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) przeterminowanych leków i chemikaliów;
11) zużytych baterii i akumulatorów;
12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
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13) mebli i innych odpadów wielogabarytowych;
14) zużytych opon;
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
16) tekstyliów i odzieży.
§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek określony w ust. 1 winien być realizowany poprzez odgarnięcie zgarniętego błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku
bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej,
zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod następującymi
warunkami:
1) nie powodują utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów;
2) nie powodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
Rozdział 3.
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 należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, o których mowa w regulaminie.
2. Na terenach nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l;
2) pojemniki zamykane o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
3) kontenery zamykane o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3;
4) pojemniki i kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5, o
pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 1,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3;
5) worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5, o pojemności nie mniejszej niż
120 l;
6) worki przeznaczone do zbierania bioodpadów o pojemności 120 l;
7) pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów o pojemności 120 l i 240 l;
8) pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu i żużli o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l.
§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu:
1) oznaczone zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) koloru szarego oznaczonych napisem "Popiół" dla frakcji odpadów w skład której wchodzi popiół i żużel.
2. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione, w miarę
możliwości, w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 8. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
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a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zbierane selektywnie, z zastrzeżeniem lit. c-e,
c) pojemniki o pojemności 120 l na bioodpady,
d) worki o pojemności 120 l na bioodpady,
e) pojemniki o pojemności 120 l na popiół i żużel;
2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemniki o pojemności 120 l na odpady komunalne zbierane selektywnie, z zastrzeżeniem lit. c,
c) pojemniki o pojemności120 l na bioodpady;
3) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zbierane selektywnie, z zastrzeżeniem lit. c i
d,
c) pojemniki o pojemności 120 l na bioodpady,
d) worki o pojemności 120 l na bioodpady.
2. Minimalna pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi 20 l.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dopuszcza się
stosowanie wspólnych pojemników na odpady pod warunkiem zachowania minimalnej ich pojemności, o której
mowa w ust. 1 i tej samej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach
odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na
wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 położone na terenach osiedli mieszkaniowych, powinny być zadaszone.
3. Odległość między koszami ulicznymi, rozstawionymi na drogach publicznych w ścisłym centrum miasta nie
może przekraczać 250 m, a poza ścisłym centrum miasta nie może przekraczać 300 m. Na przystankach
komunikacji kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze uliczne
powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników
zewnętrznych.
§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
1) utrzymywania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
poprzez nie umieszczanie w tym miejscu uszkodzonych, przepełnionych pojemników lub worków na odpady
komunalne oraz zapobieganie zaleganiu odpadów komunalnych na ziemi na terenie wokół pojemników lub
worków;
2) utrzymywania pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowy i technicznym
poprzez:
a) stosowanie pojemników wyposażonych w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady komunalne
przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
b) utrzymywanie pojemników i kontenerów w dobrym stanie technicznym,
c) dezynfekowanie pojemników i kontenerów raz na sześć miesięcy,
d) mycie pojemników i kontenerów - w miarę potrzeb, minimum raz na sześć miesięcy.
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Rozdział 4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
§ 11. 1. Kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi może odbywać się w jeden z następujących sposobów:
1) w gotowych kompostownikach;
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu;
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
2. Kompostowanie w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza jest niedozwolone.
3. W przypadku kompostowania powstających na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 bioodpadów
właściciele tych nieruchomości nie są zobowiązani do posiadania pojemnika na bioodpady.
4. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 3 zobowiązani są do dostarczania nieskompostowanych
bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w § 14 ust. 5 we
własnym zakresie.
Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 12. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z
harmonogramem oraz z częstotliwością, o której mowa w § 13, § 14 ust. 1, 2, 4, 7 w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, udostępniając pojemniki i/lub worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w
miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne.
§ 13. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych:
1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - co najmniej dwa razy w tygodniu;
3) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej - dwa razy w miesiącu;
4) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej w ścisłym centrum miasta - co najmniej cztery razy w miesiącu;
5) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - co dwa tygodnie;
6) z koszy ulicznych - co najmniej raz w tygodniu.
§ 14. 1. Segregowanych odpadów komunalnych typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metale, należy się pozbywać z częstotliwością:
1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co trzy tygodnie;
2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - co najmniej co dwa tygodnie;
3) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej - dwa razy w miesiącu,
4) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej w ścisłym centrum miasta - co najmniej dwa razy w miesiącu;
5) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - co trzy tygodnie.
2. Bioodpadów należy się pozbywać z częstotliwością:
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1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - co najmniej dwa razy w tygodniu;
3) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej - dwa razy w miesiącu;
4) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej w ścisłym centrum miasta - cztery raz w miesiącu;
5) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - co dwa tygodnie.
3. Części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy można
przekazywać do Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych.
4. Segregowanych odpadów komunalnych typu popiół i żużel z nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi należy się pozbywać co cztery tygodnie w okresie od 1 października do 30
kwietnia. W pozostałych miesiącach odpadów tych należy się pozbywać w terminach przewidzianych dla
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
5. Odpady zbierane selektywnie takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metale, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe, tekstylia i odzież oraz części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i
cmentarzy można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, 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 igieł i strzykawek stanowiące odpad komunalny, można przekazywać do
Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.
7. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
należy się pozbywać z częstotliwością:
1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - dwa razy w roku;
2) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - co dwa tygodnie.
§ 15. Gromadzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytych opon, z terenów nieruchomości zamieszkałych, nie wymaga stosowania
pojemników do ich zbierania. Odpady te należy wystawiać, w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem dniu, w
sąsiedztwie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych lub bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z której
dane odpady pochodzą, w miejscu w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a
jednocześnie umożliwią ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
§ 16. Ponadto właściciele nieruchomości mogą:
1) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach;
2) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywać do punktów zbiórki utworzonych w wybranych
placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu, oraz punktów serwisowych,
utworzonych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani 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 obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na kwartał, zastrzeżeniem ust. 1.
3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać nie rzadziej niż raz w roku, za
wyjątkiem częstotliwości wynikającej z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
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Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 18. 1. Dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie bioodpadów powstających na terenie
nieruchomości innych niż zabudowa jednorodzinna, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) ograniczenia zakupów produktów jednorazowego użytku,
3) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy,
4) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 19. Obowiązkiem utrzymujących zwierzęta domowe jest:
1) zapewnienie, wyprowadzania psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku na smyczy, a w
przypadku psów ras agresywnych dodatkowo w kagańcu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt;
2) natychmiastowe usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności
publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do
umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników lub koszy ulicznych. Z
tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa - przewodnika;
3) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza
miejscem ich stałego utrzymywania.
Rozdział 8.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod
warunkiem zabezpieczenia terenu nieruchomości przed samowolnym - bez kontroli człowieka, opuszczeniem
terenu nieruchomości przez te zwierzęta.
§ 21. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest niedozwolone:
1) na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi;
2) w ścisłym centrum miasta;
3) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły i przedszkola, placówki
kulturalno-oświatowe, podmioty prowadzące działalność leczniczą.
Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 22. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielolokalowymi oraz obiektami użyteczności publicznej;
2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i
magazynowej.
§ 23. Deratyzację przeprowadza się raz w roku w terminie od 1 kwietnia do 30 września.
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