
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/451/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 września 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje: 

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

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/310/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2020 r. poz. 6037). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2021 r.

Poz. 4459



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/451/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 września 2021 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask, zwany dalej Regulaminem, określa 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych w Gminie Łask. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę powstających na terenie nieruchomości 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady. 

2. Właściciel nieruchomości udostępnia selektywnie zebrane odpady komunalne oraz niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 3-5 niniejszego Regulaminu mogą być zbierane i odbierane 

łącznie. 

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane są frakcje odpadów wymienione 

w ust. 1 oraz: 

1) odpady niebezpieczne; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) 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; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyte opony; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

9) odpady tekstyliów i odzieży; 

10) styropian opakowaniowy. 

5. Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do pojemnika należy całkowicie opróżnić z ich zawartości, 

oczyścić, a jeżeli rodzaj materiału na to pozwala trwale zgnieść. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4459



6. Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, 

nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne 

przepisy. 

7. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów. 

8. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie przygotowanych pojemnikach znajdujących się 

w aptekach na terenie gminy lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

9. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnie przygotowanych pojemnikach ustawionych w obiektach 

użyteczności publicznej lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

10. W ramach objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” zgodnie z podanym 

wcześniej harmonogramem – odbierane będą wystawione z nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje 

odpadów komunalnych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) odpady wielkogabarytowe (w tym meble); 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyte opony; 

5) metale (złom). 

11. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

12. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 

w zabudowie jednorodzinnej może być prowadzone: 

1) w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zacienionych oraz zasłoniętych przed 

wiatrem; 

2) w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu; 

3) w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże wykonane, 

w szczególności z gliny lub torfu; 

4) z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu. 

13. W przypadku kompostowania w kompostownikach przydomowych całej ilości powstających na terenie 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpadów 

spożywczych i kuchennych oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych oraz ogrodów, 

zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady. 

§ 3. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób 

utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez 

odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z zachowaniem możliwości 

odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej. 

2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego (chodnika) na jezdnię. 

3. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości 

zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, na terenie 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstałe ścieki odprowadzane są 

do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki 

takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód płynących, zbiorników wodnych lub ziemi. 
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2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane 

w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały 

eksploatacyjne będą gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach zaś powstające ścieki nie mogą być 

bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych lub ziemi. 

Rozdział 3 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 

publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników oraz utrzymania pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać do znormalizowanych pojemników 

przystosowanych do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych. 

§ 6. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach zbieranie wybranych frakcji odpadów wskazanych 

§ 2. ust. 1 pkt 1-5 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w miejscu ich wytworzenia, 

w workach o pojemności 120 litrów. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemnik od 120 litrów; 

2) w zabudowie wielolokalowej - pojemnik od 120 litrów; 

3) na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemnik od 120 litrów; 

4) na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - pojemnik od 120 litrów. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych obejmujących: 

1) metale i tworzywa sztuczne od 240 litrów; 

2) szkło od 120 litrów; 

3) papier od 120 litrów; 

4) bioodpady od 140 litrów. 

3. Na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności 

minimum 30 litrów. 

4. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 i 2 zobowiązani są dostosować ilość i pojemność 

pojemników do zbierania odpadów komunalnych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości 

odpadów komunalnych, o których mowa w ust. § 9 ust. 1 oraz częstotliwość pozbywania się odpadów 

komunalnych. 

§ 8. 1. Pojemniki/worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się 

według następującej kolorystyki: 

1) koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe; 

2) koloru brązowego z napisem „Bio”- z przeznaczeniem na bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

3) koloru zielonego z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła; 

4) koloru niebieskiego z napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. 
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2. Właściciele nieruchomości, na terenie, których zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność 

gospodarcza, z wyłączeniem prowadzonej w lokalu mieszkalnym obsługi biurowej działalności gospodarczej, 

są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w odrębne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 

pochodzących od mieszkańców i odrębne do zbierania odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

3. Dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych pochodzących 

z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych usytuowanych w jednym budynku wielolokalowym, w którym 

w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani do 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (segregowanych) 

wymienionych w ust. 1. 

§ 9. 1. Ustala się następujące średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na poszczególnych 

nieruchomościach przez jedną osobę w ciągu tygodnia:  

1) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 60 litrów; 

2) nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – 65 litrów. 

2. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 80 litrów 

miesięcznie. 

3. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają 

odpady uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników o pojemności od 120 litrów uwzględniając 

zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Liczba pojemników i częstotliwość odbioru odpadów 

z nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnienie oraz pozwolić na utrzymanie czystości i porządku 

wokół pojemników. 

§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno 

dla ich użytkowników, jak i pracowników firmy odbierającej odpady, w sposób niepowodujący uciążliwości 

i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z przepisów odrębnych.  

2. Gdy w miejscu ustawienia pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych znajdują się 

pojemniki lub inne urządzenia do zbierania odpadów innych, niż odpady komunalne, powinny zostać one 

oznaczone napisem informującym, iż nie są one przeznaczone dla zbierania odpadów komunalnych. 

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani zapewnić pracownikom firm odbierających odpady komunalne 

dostęp do pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania tych odpadów, w sposób umożliwiający ich 

opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków lub budowli, pojazdów oraz innych urządzeń. Na 

obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest niemożliwy, właściciele nieruchomości 

oddają odpady w terminach i miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

4. W zabudowie wielolokalowej pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione na terenach 

administrowanych przez właścicieli. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie 

nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, za jego zgodą. 

5. Liczba i rozmieszczenie koszy ulicznych uzależniona jest od natężenia ruchu pieszego w sposób 

niepowodujący zakłóceń w ruchu. 

§ 11. Właściciele nieruchomości utrzymują: 

1) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych, 

b) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, 

c) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby, 
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d) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczenia do 

przeciążenia pojemników oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego 

odbieranie pojemników przez system załadowczy; 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym 

zapewnienie, aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na posadzce luzem albo 

w innym miejscu poza pojemnikami/workami poprzez: 

a) zachowanie czystości wokół pojemnika i usuwanie odpadów leżących wokół pojemników/worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

b) ustawienie pojemników/worków w miejscu wydzielonym, na równej w miarę możliwości utwardzonej 

nawierzchni, zabezpieczającej przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. Właściciele nieruchomości, w stosunku, do których Gmina Łask zorganizowało odbieranie odpadów 

komunalnych, przekazują odpady komunalne przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, któremu 

Gmina zleciła tę usługę, z częstotliwością wynikającą z zakresu świadczonych usług, określona 

w dostarczonym harmonogramie. 

§ 13. 1. Odpady komunalne zebrane z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łask odbierane są 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu następującej częstotliwości: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) papier – nie rzadziej niż raz na kwartał, 

e) bio – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz 

w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

c) szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) bio – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz 

w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) papier – nie rzadziej niż raz kwartał, 

e) bio – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sezonie (maj - październik): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
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c) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał, 

d) papier – nie rzadziej niż raz kwartał, 

e) bio – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5) odpady z koszy ulicznych winny być opróżniane w zależności od potrzeb z częstotliwością ustaloną w taki 

sposób, aby nie powodować ich systematycznego przepełniania jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Nie rzadziej niż raz w roku odbierane będą zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem 

z nieruchomości w ramach objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” odpady 

komunalne wymienione w § 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 

3. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się po zapełnieniu 

pojemników, szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w punkcie określa regulamin 

PSZOK. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości 

ciekłych zobowiązani są do ich opróżniania w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia oraz 

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Ilość wywiezionych ścieków nie może 

znacząco odbiegać od ilości zużytej wody na nieruchomości. 

2. Opróżnianie zbiornika oczyszczalni przydomowej powinno następować z częstotliwością wynikająca 

z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. Właściciele nieruchomości w oparciu o cele wojewódzkiego planu gospodarki odpadami powinni 

podejmować działania obejmujące: 

1) zapobieganiu powstawaniu odpadów; 

2) zmniejszaniu ilości wytwarzanych odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz zwiększenie 

udziału odpadów w procesach odzysku; 

3) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów; 

4) propagowanie działań wykorzystywania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we 

własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach; 

5) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez akcje edukacyjne i informacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie 

systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

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 lub opiekujące się zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba, że ze 

względu na rasę, wiek stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 

3. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do użytku wspólnego zobowiązane 

są do bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w szczególności odchodów. 

Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników. Dopuszcza się 

umieszczenie odchodów w koszach na odpady pod warunkiem, że są zebrane w torebkach foliowych. 
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Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach 

§ 17. 1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na obszarach zabudowy wielolokalowej, 

instytucji użyteczności publicznej, stref przemysłowych. 

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania powstających w związku 

z hodowlą zwierząt odpadów i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynkami 

użyteczności publicznej, obiektami związanymi z produkcją, handlem, magazynowaniem artykułów 

spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) od 1 do 30 kwietnia; 

2) od 1 do 31 października. 
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