Załącznik do uchwały
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Kraśnik, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości w szczególności poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
2. Ustala się frakcje odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych
i wielomateriałowe,
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) odpady ulegające biodegradacji - bioodpady, obejmujące w szczególności: resztki żywności
pochodzenia roślinnego takie jak odpadki warzywne, owocowe i ich przetwory, obierki, fusy po
kawie i herbacie oraz odpady z roślin domowych w szczególności kwiaty cięte, kwiaty
doniczkowe, zioła, z wyjątkiem resztek żywności pochodzenia zwierzęcego,
5) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy
nieruchomości, stanowiące części roślin obejmujące w szczególności: skoszoną trawę, liście,
drobne gałęzie, zrębki drewniane, trociny, korę, resztki roślin pozbawione ziemi,
6) popiół z gospodarstw domowych.
7) przeterminowane leki,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z przebudowy, modernizacji lub remontów
w budynku (lokalu) prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
12) chemikalia (w szczególności: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
13) zużyte opony,

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
15) odpady niebezpieczne
3.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są frakcje odpadów

pochodzące z nieruchomości zamieszkałych wymienione w ust. 2 pkt. 1 - 3 i 5 -15.
4. Pozostałe, niewymienione w ust. 2, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości
kwalifikuje się jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe z procesu segregacji
odpadów komunalnych.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych i przekazywania
ich do odbioru według następujących zasad selektywnej zbiórki:
1) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w skład których wchodzi papier, tektura,
odpady opakowaniowe z papieru i tektury, będą zbierane jako papier,
2) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w skład których wchodzą odpady z metali,
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, będą zbierane jako metale
i tworzywa sztuczne,
3) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, będą zbierane jako szkło,
4) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 będą zbierane jako odpady ulegające
biodegradacji – BIO,
5) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 będą zbierane jako odpady ulegające
biodegradacji – odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomości,
6) pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 2 ust. 2 będą zbierane jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
6) odpady komunalne należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 5.
6. Właściciele nieruchomości w tym zarządcy dróg publicznych i terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, stwarzają warunki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące
co najmniej frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz
bioodpady.
7. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, przed wrzuceniem
do pojemnika lub worka należy, w miarę możliwości, zgnieść, celem zmniejszenia ich objętości.
8. Opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do właściwego
pojemnika lub worka opróżnić z zawartości.
9. Posegregowane odpady komunalne, w szczególności bioodpady, odpady zielone z utrzymania
terenów zielonych przy nieruchomości, papier i szkło należy umieszczać luzem w pojemnikach lub
w workach (bez dodatkowych opakowań).

10. Podmioty dysponujące nieruchomością mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) niezwłoczne usunięcie przeszkód lub zagrożeń w sposób niezakłócający ruchu pieszych
i pojazdów,
2) usuwanie z części nieruchomości zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed ich przemieszczaniem się
na jezdnię,
11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy
użyciu środków ulegających biodegradacji.
12. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może dotyczyć jedynie
drobnych napraw i odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska, usuwania
powstających odpadów.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych
§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych:
1)

pojemniki o pojemnościach: 120 l, 240 l, 1100 l i 7000 l,

2)

worki o minimalnej pojemności 60 l,

3)

kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l.
2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się następujące

oznakowania kolorystyczne pojemników i worków:
1) kolor niebieski – papier,
2) kolor zielony – szkło,
3) kolor żółty – metale i tworzywa sztuczne,
4) kolor brązowy – bioodpady i odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomości.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach,
placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego
celu o pojemności od 30 l do 80 l. Ilość rozstawionych koszy powinna zapewnić utrzymanie porządku
i czystości w miejscach publicznych.
§ 4. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane na
terenie zabudowy jednorodzinnej:
1)

do 4 osób – 120 l,

2)

pięć i więcej osób – 240 l.
2.

Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady niesegregowane

(zmieszane) na terenie zabudowy wielorodzinnej:
1) do 40 mieszkań – pojemnik 1100 l,
2) od 41 do 80 mieszkań – 2 pojemniki 1100 l,
3) dla większej ilości mieszkań należy stosować wielokrotną ilość pojemników 1100 l.
3. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w sposób zapobiegający ich zmieszaniu
w następujący sposób:
1) papier - składany do worków lub pojemników koloru niebieskiego z napisem papier w przypadku
zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników koloru
niebieskiego z napisem: papier,
2) metale i tworzywa sztuczne - składane do worków lub pojemników koloru żółtego z napisem
metale i tworzywa sztuczne w przypadku zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy
wielolokalowej do pojemników koloru żółtego z napisem: metale i tworzywa sztuczne,
3) szkło - składane do worków lub pojemników koloru zielonego z napisem szkło w przypadku
zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników koloru zielonego
z napisem szkło,
4) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady, składane do pojemników koloru brązowego
z napisem BIO w przypadku każdego rodzaju zabudowy,
5) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy
nieruchomości, wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych, składać do worków koloru
brązowego z napisem: odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomości
w przypadku zabudowy jednorodzinnej i przekazać jednostce wywozowej podczas zbiórki zgodnie
z harmonogramem lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
6) dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów ulegających
biodegradacji i odpadów zielonych z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomości. Właściciel
nieruchomości prowadzący kompostownik może zostać zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na odpady BIO,
7) popiół z gospodarstw domowych – wygaszony popiół należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych, składać do własnych worków w przypadku zabudowy jednorodzinnej i przekazać
jednostce wywozowej podczas zbiórki zgodnie z harmonogramem lub przekazać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - składane są do pojemników koloru czarnego
z napisem odpady zmieszane w przypadku każdego rodzaju zabudowy,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów
komunalnych i przekazać jednostce wywozowej podczas zbiórki zorganizowanej w terminie

określonym w harmonogramie odbioru odpadów lub przekazać je do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
10) wyselekcjonowane odpady remontowo - budowlane należy przekazać do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
11)

przeterminowane

leki

należy

wydzielić

ze

strumienia

odpadów

komunalnych

i przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
12) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do
specjalistycznych pojemników lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać do specjalnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub
punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
14) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
15) zużyte opony należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
17) odpady niebezpieczne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Miasto za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady może zorganizować w miejscach
publicznych, pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego,
selektywnego zbierania odpadów uzupełniają miejski system selektywnej zbiórki odpadów.
5. Z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie miasta i punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem mogą korzystać wszyscy
mieszkańcy miasta.
6. Wykaz miejsc publicznych gdzie zorganizowane zostały punkty selektywnej zbiórki
odpadów zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.
7. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów
§ 5. 1. Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego miejsc do gromadzenia
odpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, w której odpady powstają.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania miejsc do gromadzenia odpadów oraz
pojemników w dobrym stanie:
1) sanitarnym, w tym do przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji stosownie do potrzeb, nie rzadziej
jednak, niż dwa razy w roku,
2) porządkowym przez zapobieganie przepełnianiu pojemników i składowania odpadów poza
pojemnikami i miejscami wyznaczonymi w taki sposób, aby nie dopuszczać do skażenia środowiska.
3. Pojemniki i worki na odpady powinny odpowiadać obowiązującym w Polsce normom.
4. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez zamykanie
pojemników
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specjalistycznego sprzętu lub pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
5. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być przezroczyste, pozwalające
na zweryfikowanie ich zawartości, bez konieczności rozrywania worków, wykonane z folii
polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału, o grubości zapewniającej odporność na
rozerwanie, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych.
6. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów, wyraźnie oznakowane, powinny znajdować
się w dobrym stanie technicznym i spełniać wymogi wprowadzonego systemu odbioru odpadów.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby przekazywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do gromadzenia i przekazywania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości.
2. Gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez podmiot
odbierający odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
4. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w miejsca do tego wyznaczone nie wcześniej niż 24
godziny przed planowanym odbiorem zgodnie z harmonogramem.

5. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które uzupełniają miejski system
selektywnej zbiórki odpadów opisanych w § 4 ust. 3 powinno odbywać się co najmniej 1 raz
w tygodniu.
6. Opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu.
7. Zmieszane odpady komunalne należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz w na 2 tygodnie,
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 2 razy w tygodniu oraz dzień przed
Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi;
3) dla pozostałych obiektów – co najmniej 2 razy w miesiącu;
8. Papier należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
9. Metale i tworzywa sztuczne należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
10. Szkło należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
11. Odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (BIO) należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu,
3) dla pozostałych obiektów – co najmniej 2 razy w miesiącu.
12. Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone pochodzące z utrzymania terenów zielonych
przy nieruchomości odbierane są przez jednostkę wywozową w zabudowie jednorodzinnej
przynajmniej 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 października lub należy je
przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
13. Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez jednostkę wywozową w częstotliwościach:
1) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 6 miesięcy,
2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w miesiącu,
3) można je ponadto przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
14. Popiół z gospodarstw domowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej
odbierany jest przez jednostkę wywozową przynajmniej jeden raz w miesiącu w okresie
od 1 października do 30 kwietnia lub należy go przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
15. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 7-9 i 11-15 przekazywane są indywidualnie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, specjalistycznych pojemników ustawionych na terenie
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przeterminowanych leków.
16. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej obowiązany jest do opróżnienia zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia tj. co najmniej
sześć razy w roku (z wyjątkiem nieruchomości z udokumentowanym mniejszym zużyciem wody).
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich
ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych
odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Odpady ulegające biodegradacji – bioodpady oraz odpady zielone pochodzące z

utrzymania

terenów zielonych przy nieruchomości powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie
jednorodzinnej powinny być w miarę możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być gromadzone i transportowane
w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
4. Miasto Kraśnik organizuje i prowadzi działania edukacyjno-informacyjne w zakresie zwiększenia
świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagujące prawidłowy sposób postępowania
z odpadami oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
5. Miasto Kraśnik prowadzi działania w kierunku całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego
składowania odpadów.
6. Miasto Kraśnik dąży do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych
recyklingowi tak, aby możliwe było osiągnięcie założonych celów w tym zakresie.
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
§ 8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy:
1) stały i skuteczny dozór,
2) sprawowanie kontroli nad ich zachowaniem,

3)

natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta

domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości,
mogą być usuwane do komunalnych pojemników przeznaczonych na odchody zwierzęce.
4) zabezpieczenie nieruchomości gruntowej po której porusza się zwierzę swobodnie, w taki sposób,
aby zapobiec możliwości wydostania się poza jej granice.
Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 10. 1. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na całym terenie Miasta Kraśnik
z wyłączeniem istniejącej zabudowy, na terenie której znajdują się budynki gospodarcze przeznaczone
do hodowli zwierząt.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie są zobowiązani do:
1)

utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,

2)

utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie

powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
3) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 11. 1. Ustala się, że deratyzacją objęte są obszary miasta, na których występują:
1) budynki zbiorowego zamieszkania,
2) placówki zbiorowego żywienia,
3) placówki oświatowe i kulturalne,
4) obiekty przemysłowe, handlowe, usługowe i magazynowe,
5) urzędy, biura,
6) placówki opieki zdrowotnej i opieki społecznej.
2. Deratyzacja dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku:
I termin marzec - kwiecień,
II termin wrzesień - październik,

