
UCHWAŁA NR XXII/236/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, ust. 1, 2 i 2a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi 
zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 

Rada miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 
2015 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 2805 z późniejszymi zmianami). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c załącznika do niniejszej uchwały, który 
wchodzi w życie 1 października 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/236/20 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbierania odpadów komunalnych dostarczony 
właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę. 

Rozdział 2. 
Wymagania ogólne w zakresie utrzymania czystości i porządkuna terenach nieruchomości lub ich 

części, w tym służących do użytku publicznego 

§ 2. Właściciele nieruchomości  zobowiązani są w szczególności do: 

1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, 

2) dbania o nieprzepełnianie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, 

3) utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji 
odpadów      komunalnych: 

1) papieru, 

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) szkła, 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

6) żużla i popiołu, 

7) bioodpadów, 

8) odpadów niebezpiecznych, 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

11) odpadów niekwalifikujących 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, 

12) zużytych baterii i akumulatorów, 

13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

14) zużytych opon, 

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

16) tekstyliów i odzieży. 
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2. Przekazywanie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy i miasta oraz podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych powinno następować  w sposób i z częstotliwością określoną w rozdziale V. 

3. Pozostałości powstałe po segregowaniu odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 zbierane 
i odbierane są jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uważa się za spełniony, jeżeli 
w pojemniku przeznaczonym do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
nie znajdują się odpady wymienione w ust. 1, lub w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 
zbierania odpadów segregowanych nie znajdują się niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na 
terenie nieruchomości zbierać i kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zasady 
kompostowania zostały określone w rozdziale IV. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych nieruchomościach koszy ulicznych na odpady. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego po ich wystąpieniu, 
a dobór niezbędnych do tego narzędzi i podjęte czynności muszą zapewnić bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego i pieszego oraz prowadzić do uzyskania nieruchomości wolnej od zanieczyszczeń. 

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się pod warunkiem, że będzie się ono 
odbywało na podłożu utwardzonym, a ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego. 

4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami można przeprowadzać pod warunkiem, że 
nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą 
gromadzone zgodnie z przepisami prawa. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbieraniaodpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 

publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczania i utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki (kosze uliczne), 

2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 

3) kontenery o pojemności 4 m3, 5 m3 , 7 m3, 9 m3, 

4) pojemniki typu „dzwon” o pojemności 1,5 m3 przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5,  

5) worki o pojemności 120 l przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5, 

6) pojemniki podziemne o pojemności 3 m3  przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i 7. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1  powinny być wyposażone w pokrywę zabezpieczającą 
zgromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, dostępem gryzoni i innych zwierząt.  Dopuszcza 
się pojemniki otwarte do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i na drogach publicznych (kosze uliczne). 

3. Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemniki 
spełniające wymagania obowiązujących Polskich Norm. 

§ 6. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników/worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -  pojemniki o pojemności 120 l, 
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b) na odpady zbierane w sposób selektywny z zastrzeżeniem lit. c i d – worki o pojemności 120 l, 

c) na bioodpady - pojemniki o pojemności 120 l, 

d) na żużel i popiół – pojemniki o pojemności 120 l, 

2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi: 

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemności 240 l, 

b) na odpady zbierane w sposób selektywny - pojemniki o pojemności – 240 l, 

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

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki o  pojemności 120 l, 

b) na odpady zbierane w sposób selektywny – pojemniki o pojemności 120 l, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Lokale, w których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa lub gastronomiczna należy 
dodatkowo wyposażyć, w co najmniej jeden pojemnik (kosz uliczny) na odpady komunalne. 

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki, 
odpowiadające przepisom wykonawczym wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do frakcji „żużel i popiół” należy 
stosować pojemniki w kolorze szarym z napisem „Żużel i popiół”. 

4. Na terenach nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki 
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na wyznaczonych do tego celu 
miejscach, w tzw. gniazdach, w których znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. 

5. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 l, za wyjątkiem 
bioodpadów oraz żużla i popiołu, które należy gromadzić w pojemnikach. 

6. Minimalna pojemność kompostownika przydomowego  do kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne wynosi 500 l. 

7. Minimalna pojemność pojemników (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych wynosi 20 l. 

§ 7. 1. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w sposób 
umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w razie potrzeby utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej 
nieruchomości, dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie należącym do innego właściciela, na 
warunkach ustalonych w umowie z właścicielem, po uprzednim zgłoszeniu takiego przypadku gminie. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 

1) utrzymywania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym w taki sposób aby: 

a) pojemniki/worki nie były uszkodzone lub przepełnione, 

b) na terenie wokół pojemników/worków odpady nie zalegały na ziemi, 

2) utrzymywania pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez: 

a) dezynfekowanie i mycie pojemników i kontenerów w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż 
1 raz na 6 miesięcy, 

b) utrzymywanie pojemników i kontenerów w dobrym stanie technicznym. 

4. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki/worki na 
odpady z części nieruchomości zamieszkałej oraz z części nieruchomości niezamieszkałej, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do oznaczenia pojemników w sposób umożliwiający ustalenie, do której 
części nieruchomości dany pojemnik/worek należy. 

5. Na terenach służących do użytku publicznego odległość między pojemnikami (koszami ulicznymi) 
nie może przekraczać 500 m. 

6. Na przystankach komunikacji pojemniki (kosze uliczne) należy lokalizować pod wiatą lub 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 
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7. W lokalach, w których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa lub gastronomiczna 
pojemniki (kosze uliczne) powinny być ustawione wewnątrz lokalu lub przy jego wejściu. 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

w przydomowych kompostownikach 

§ 8. Powstające na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
bioodpady mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie bioodpadów 
powinno odbywać się w taki sposób, że bioodpady układa się warstwowo na przepuszczalnym podłożu 
ze swobodnym dopływem powietrza. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenunieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów komunalnych z nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 
tak aby odpady nie zalegały na posesji. 

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru należy wystawić przed posesję, w sposób nie powodujący 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a w szczególności dla 
użytkowników ruchu drogowego. 

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się  odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do 
października - 1 raz na 2 tygodnie, a w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu, 

b) odpady zbierane w sposób selektywny za wyjątkiem bioodpadów: 

- żużel i popiół w okresie od października do kwietnia – 1 raz w miesiącu, 

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz w tygodniu, 

b) odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: 

- bioodpady – w okresie od kwietnia do października 2 razy w tygodniu, a w pozostałych 
miesiącach – 1 raz w tygodniu, 

- żużel i popiół w okresie od października do kwietnia – 1 raz w tygodniu, 

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe  – 1 raz na 2 tygodnie, 

3) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
z zastrzeżeniem pkt 5 i 6: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu, 

b) odpady zbierane w sposób selektywny za wyjątkiem bioodpadów: 

- żużel i popiół w okresie od października do kwietnia – 1 raz w miesiącu, 

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 

4) dla pojemników (koszy ulicznych) znajdujących się w lokalach, w których prowadzona jest działalność 
handlowa, usługowa lub gastronomiczna – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

5) dla ogrodów działkowych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do 
października -  1 raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu, 

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 

6) dla targowisk: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – 1 raz w tygodniu, 

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 
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7) dla pojemników (koszy ulicznych) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych – 1 raz w tygodniu. 

§ 11. 1. Ustala się przekazywanie w zależności od potrzeb, odpadów komunalnych, takich jak: 

1) odpady niebezpieczne - we własnym zakresie należy przekazywać do Punku Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, 

2) przeterminowane leki należy: 

a) wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub 

b) we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

3) zużyte baterie i akumulatory: 

a) zwracać do punktów ich sprzedaży lub 

b) we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 

a) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których gmina informuje 
na stronie internetowej lub 

b) we własnym  zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

5) zużyte opony należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, 

7) chemikalia – należy  we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, 

8) 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 - należy we własnym zakresie przekazywać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

9) zużyte tekstylia i odzież – należy we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Odpady zielone pochodzące z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, 
należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Ustala się, że odbieranie mebli i odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie na podstawie 
harmonogramu sporządzonego przez przedsiębiorcę z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – 2 razy 
w roku, po 1 razie na każde półrocze, 

2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 1 raz w miesiącu. 

4. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w ust. 3 konieczne jest w terminach innych 
niż ujęte w harmonogramie wywozu, właściciel nieruchomości dostarcza je we własnym zakresie do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania nieczystości 
ciekłych stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 4 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości 
z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami będą podejmowane działania 
zmierzające do: 

1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, 

2) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych, 

3) zwiększenia poziomu odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, 
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4) zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację ekologiczną. 

2. Zaleca się, aby powstające na terenach nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w pierwszej kolejności były wykorzystywane przez 
mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronęprzed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) dbanie, aby zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia, 

2) utrzymywanie miejsc bytowania zwierząt w czystości i porządku, 

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych na terenach przeznaczonych do 
wspólnego użytku, przy czym, obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających 
z pomocy psów asystujących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

4) wyprowadzanie zwierząt tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. 
Psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagańcu, 
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 8. 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej pod następującymi warunkami: 

1) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach, teren nieruchomości musi być 
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta, 

2) spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Nie należy utrzymywać  zwierząt gospodarskich na nieruchomościach wyłączonych z produkcji 
rolniczej w odległości mniejszej niż 50 m od budynków wielolokalowych, szkół i przedszkoli, placówek 
służby zdrowia oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych 
pozostawionych  w  miejscach publicznych. 

Rozdział 9. 
Wymagania dotyczące wyznaczania obszarów podlegającychobowiązkowej deratyzacji i terminów 

jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, 
budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi, a także budynki placówek oświatowych, urzędów 
administracji rządowej i samorządowej. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają właściciele 2 razy 
w roku: 

1) deratyzację wiosenną w kwietniu, 

2) deratyzację jesienną w październiku. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w obwieszczeniu.
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