
UCHWAŁA NR XXXVII/222/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r., poz. 713 i 1378) art. 4 ust.1, 2 i 2a pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rykach, Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/249/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 3212). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ryszard Bieńczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/222/2020

Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 24 listopada 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY RYK 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryki określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryki, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 4 ust. 2 i ust 2a 
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-
higienicznego na swoim terenie nieruchomości poprzez: 

1) selektywne gromadzenie powstałych odpadów komunalnych na nieruchomości i ich przekazywanie podmiotom 
uprawnionym do odbioru odpadów, następujących rodzajów odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) popioły pochodzące z palenisk domowych, 

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

h) odpady zielone ulegające biodegradacji, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyte opony, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) chemikalia 

n) oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

p) przeterminowane leki, 

q) odpady niebezpieczne, 

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

2) odpady komunalne niesegregowane (tzw. zmieszane).

2.  Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, workach, 
kontenerach. 
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3.  Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a-g oraz w pkt. 2, właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
gromadzenia w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, niezwłocznie od chwili ich powstania oraz 
w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów gromadzonych selektywnie oraz 
zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpady te należy przekazać do odbioru podmiotowi uprawnionemu do 
odbioru odpadów, w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru tych odpadów. 

4.  Właściciele nieruchomości o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej otrzymują worki do selektywnej 
zbiórki odpadów specjalnie oznakowane od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

5.  Właściciele nieruchomości o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej otrzymują pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów specjalnie oznakowane od Gminy Ryki. 

6. Odpady, o których mowa w pkt 1 lit. h-r należy gromadzić oddzielnie i przekazać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1) odpady pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz 
które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywane do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych 
usług. 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie, drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do właściwego organu – dostarczyć samodzielnie do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7.  Odpady płynne (chemikalia, oleje itp.) należy przekazać do odbioru w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
opatrzonych trwałym napisem, informującym o rodzaju zawartości. 

8.  Odpady opakowaniowe z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali przed umieszczeniem 
w odpowiednich pojemnikach lub workach należy zgnieść, w celu zmniejszenia ich objętości. 

9.  Przeterminowane leki należy przekazać do odbioru poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych 
pojemnikach znajdujących się w punktach aptecznych na terenie Gminy Ryki lub do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

10.  Odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek winny być przekazywane do odbioru 
poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych pojemnikach w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na swoim terenie czystości i porządku oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez: 

1) selektywne gromadzenie powstałych odpadów komunalnych na nieruchomości i ich przekazywanie podmiotom 
uprawnionym do odbioru odpadów, w sposób opisany w § 2, 

2) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz 
ciągów pieszych, przyległych bezpośrednio do nieruchomości, a także innych zanieczyszczeń w miarę 
zaistniałych potrzeb, w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz w sposób 
umożliwiający ich uprzątnięcie poprzez odpowiednie służby, 

3) systematyczne opróżnianie oraz utrzymywanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w należytym sanitarnym poprzez zapewnienie okresowego ich mycia i dezynfekcji nie rzadziej 
niż dwa razy w roku, 

4) utrzymywanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie 
technicznym oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 
użytkowanie, 

5) właścieciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów, utrzymanie należytego porządku poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości 
i wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz porządkowania terenu wokół 
pojemników, usuwania z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły, 

6) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z zanieczyszczeń ciekłych,
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§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących 
warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiorników bezodpływowych, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji,

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona wyłącznie po spełnieniu 
następujących warunków: 

1) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, 

2) niezanieczyszczania środowiska i usuwania powstających odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w szczelnych pojemnikach 
i kontenerach wykonanych z tworzyw sztucznych lub metalu oraz szczelnych workach wykonanych z tworzyw 
sztucznych z uwzględnieniem kolorystki określonej w § 6 oraz minimalnych pojemności określonych w § 7-§ 10. 

§ 6. 1. Ustala się następującą kolorystykę i oznakowanie pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) w sposób selektywny: 

a) kolor NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę, oznaczony napisem „PAPIER”, 

b) kolor ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowań szklanych, oznaczony napisem „SZKŁO”, 

c) kolor ŻOŁTY z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, oznaczony napisem „METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

d) kolor brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem „BIO”, 

e) kolor szary z przeznaczeniem na popioły pochodzące z palenisk domowych oznaczony napisem „POPIÓŁ”.

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości po segregacji: 

a) worek - kolor czarny 

b) pojemniki metalowy (cynkowy), plastikowy - kolor czarny.

2.  Pojemniki, kontenery oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, 
oprócz obowiązującej kolorystyki, winny posiadać trwały nadruk informujący o rodzajach odpadów w nich 
gromadzonych określonych w pkt. 1.

§ 7. 1. Określa się, że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników do zbierania pozostałości po 
segregacji, niesegregowanych odpadów komunalnych o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej wynosi 120 litrów. 

2. Określa się, że minimalna pojemność worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, na terenie nieruchomości o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, wynosi: 

1) 120 litrów - papier i tektura, 

2) 120 litrów - szkło, 

3) 120 litrów - metale i tworzywa sztuczne, 

4) 80 litrów - odpady ulegające biodegradacji, 

5) 80 litrów - popioły pochodzące z palenisk domowych.

§ 8. 1. Określa się, że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych, (pozostałości po segregacji, zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej, wynosi 1100 litrów. 
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2. Określa się, że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów na terenie nieruchomości o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej, wynosi: 

1) 1100 litrów - papier i tektura, 

2) 1100 litrów – metale i tworzywa sztuczne, 

3) 1100 litrów – odpady ulegające biodegradacji, 

4) 1500 litrów (dzwon) – szkło.

§ 9. 1. Określa się, że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych, (pozostałości po segregacji, zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi: 

1) 120 litrów – małe punkty handlowe, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, zakłady rzemieślnicze, usługowe 
i produkcyjne, 

2) 1100 litrów – żłobki, przedszkola i szkoły, jednostki administracji publicznej, przychodnie, większe punkty 
handlowe i lokale gastronomiczne, 

3) 1100 litrów – budynki zbiorowego zakwaterowania oraz szpitale, 

4) 1100 litrów – ogrody działkowe, 

5) 1100 litrów – cmentarze.

2. Określa się, że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
wynosi: 

1) 120 litrów - papier i tektura, 

2) 120 litrów – szkło, 

3) 120 litrów – metale i tworzywa sztuczne, 

4) 80 litrów – odpady ulegające biodegradacji, 

5) 80 litrów – na popioły pochodzące z palenisk domowych.

3.  Okresla się ,że minimalna pojemność pojemnika lub pojemników specjalistycznych na odpady, odpady 
niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek wynosi - 5 l. 

4.  Okresla się minimalna pojemność pojemnika lub pojemników specjalistycznych na przeterminowane leki 
wynosi - 60 l.

§ 10. Określa się, że minimalna pojemność koszy na odpady niesegregowane na nieruchomościach służących 
użytkowi publicznemu, w tym kosze uliczne na drogach publicznych, wynosi 30 litrów.

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

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, odbywa się poprzez ich 
gromadzenie w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach, a następnie odebranie ich przez podmiot 
uprawniony do odbierania odpadów komunalnych. 

2.  Opróżnianie nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe 
zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych odbywa się poprzez ich gromadzenie w szczelnych zbiornikach, 
a po ich napełnieniu opróżnienie przez podmiot uprawniony do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) o zabudowie jednorodzinnej: 

a) pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
z tym że od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
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b) odpady zbierane selektywnie; 

-  papier i tektura – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

-  szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

-  metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu 

-  odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że od kwietnia do października – 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

-  popioły pochodzące z palenisk domowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie listopad - 
kwiecień.

2) o zabudowie wielorodzinnej: 

a) pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie; 

-  papier i tektura – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

-  szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

-  metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu, 

-  odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiór 
odpadów co najmniej raz w miesiącu.

2.  Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych 
zobowiązani są do ich opróżniania – co najmniej raz na dwa miesiące lub częściej w przypadku ich wcześniejszego 
napełnienia.

§ 13. Opróżnianie koszy ulicznych – w okresie od 1 marca do 31 października odbywa się z częstotliwością 
nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu oraz jeden raz w tygodniu – w okresie od 1 listopada do 28 lutego. 

§ 14. Opróżnianie koszy z placów, parków, skwerów oraz innych terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego – w okresie od dnia 1 marca do 31 października, odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż dwa 
razy w tygodniu oraz jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do dnia 28 lutego.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 15. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 
wszystkich mieszkańców gminy, 

2) eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, 

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, 

4) upowszechnianie systemu gospodarowania przeterminowanymi lekarstwami i odpadami niekwalifikującymi się 
do odpadów medycznych powstałych gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek na obszarze całej gminy. 

5) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie świadomości społeczeństwa na temat 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają 
unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady ulegające biodegradacji, odpady 
zielone - przekazuje się obowiązkowo do wskazanej w planie gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku – do instalacji 
zastępczej, 
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2) odpady selektywnie zebrane - przekazuje się podmiotom uprawnionym celem recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

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. 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań by zwierzęta 
nie powodowały uciążliwości dla otoczenia. 

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, oraz do 
sprawowania stałego i skutecznego nad nimi dozoru.

§ 17. 1. Do obowiązków właścicieli psów należy: 

1) zabezpieczenie terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wyjście psa, 

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w koszach 
ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne.

2.  Obowiązek usunięcia zanieczyszczeń nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 
przewodników. 

3.  Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta 
agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią 
sprawowanie nad nimi kontroli. 

4.  Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

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

§ 18. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego 
regulaminu, a także: 

1) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2.  Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla 
innych użytkowników ogródków działkowych. 

3.  Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą 
być usuwane przez właściciela zwierzęcia. 

4. Zabrania się: 

1) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli, 

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.

5. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, 
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków: 

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy 
o utrzymaniu zwierząt gospodarskich, 

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną, 

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi 
z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt. 
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4) gromadzenia odpadów i nieczystości powstających podczas chowu zwierząt zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i nie będą powodować zanieczyszczeń terenu nieruchomości jak również wód powierzchniowych 
i podziemnych.

6.  Ule z pszczołami powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 10 m od zabudowań sąsiedzkich, 
dróg publicznych, szkół i innych zbiorowisk ludzkich. Jeżeli wymóg nie może być spełniony wówczas wymagana 
jest przeszkoda (żywopłot, parkan, mór) o wysokości 3m, wzdłuż całego pasieczyska na granicy z sąsiedztwem. Od 
działki sąsiedniej ule powinny być oddalone co najmniej 5 m.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 19. 1. Określa się, że obowiązkową deratyzacją objęte są obszary gminy, o następującej zabudowie: 

1) mieszkalnej wielorodzinnej, 

2) placówek żywienia zbiorowego, 

3) placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych, 

4) zakładów przetwórstwa spożywczego, 

5) obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych, 

6) urzędów i biur, 

7) placówek opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

2. Określa się, że obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana będzie dwa razy w roku kalendarzowym, 
w następujących terminach: 

1) od 1 do 15 kwietnia, 

2) od 15 do 31 października.

3.  Do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji obowiązani są właściciele nieruchomości lub inni 
użytkownicy, władający nieruchomością na podstawie odrębnych przepisów. 

4.  Właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej przeprowadzają deratyzację tylko w miarę potrzeb.
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