
UCHWAŁA NR XIII/124/2020 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy 
Brok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/101/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 7339). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. 1.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 

Id: DE9FF3F2-54AD-4E4F-835B-79E798F8F7D3. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XIII/124/2020 

Rady Gminy w Broku 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY BROK 

Rozdział 1. 
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a szczególności igły i strzykawki; 

9) odpady niebezpieczne; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15) popiół; 

16) odpady tekstyliowe i odzieżowe; 

17) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu frakcji 
odpadów wskazanych w § pkt 1-16. 

§ 2. 1.  Odpady, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 
i gromadzić od chwili ich powstania. 

2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego 
wykorzystania tj. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady należy umieszczać w oddzielnie przeznaczonych do tego 
celu workach lub w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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3. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone bezpośrednio na 
nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których one 
powstały, w przydomowych kompostownikach. 

4. Bioodpady będą odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach 
zorganizowanego odbioru odpadów przez cały rok od właścicieli nieruchomości, którzy 
nie będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach, z uwzględnieniem 
ograniczeń ilościowych odbieranych odpadów określonych odrębną uchwałą. 

5. Odpady selektywnie zebrane, wymienione w § 1 pkt 1-5, 15, oraz odpady 
niesegregowane (zmieszane) wymienione w § 1 pkt 17, odbierane są bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony do ich odbioru. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 7-10, 12-14 i 16 są przyjmowane 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, z uwzględnieniem ograniczeń ilościowych odbieranych odpadów określonych 
odrębną uchwałą. 

7. Odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 11 są odbierane bezpośrednio od właściciela 
nieruchomości przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach zorganizowanej akcji 
odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mogą być również dostarczane do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Rozdział 2. 

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń na części 
nieruchomości służących do użytku publicznego. 
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, o ile są one położone 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie 
zagrażało przechodniom i pojazdom, oraz była zachowana możliwość odpływu wody do 
kanalizacji burzowej. 

Rozdział 3. 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi. 
§ 4. Mycie i  naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi może odbywać się pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska 
i odprowadzania powstałych ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej lub urządzeń 
działających w obiegu zamkniętym. 

Rozdział 4. 
Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów 

§ 5. 1. Odpady komunalne powstające na terenie gminy Brok należy zbierać 
w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować 
pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru 
odpadów komunalnych. 
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3. Dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania odpadów komunalnych. 
Worki powinny być specjalnie oznaczone, w zależności od frakcji odpadów. 

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dopuszczone do stosowania na terenie 
gminy to: 

1) pojemniki na odpady o pojemności min. 120 l i 240 l; 

2) kosze uliczne o pojemności min. 35 l do 70 l; 

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l; 

4) kontenery typu Kp-7. 

5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość 
i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych 
w niniejszym regulaminie zasad. 

6. Pojemniki na odpady komunalne mogą być dostarczane właścicielowi nieruchomości 
przez przedsiębiorcę świadczącego usługi wywozu odpadów. 

7. W celu wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników, określa się 
minimalną wielkość pojemników, jakie należy przeznaczyć na odpady komunalne: 

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na 1 mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach 
o pojemności co najmniej 60l; 

2) dla szkół i przedszkoli 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m² powierzchni handlowej, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 l na lokal; 

4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co 
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt; 

5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej 1 pojemnik 120 l; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 

8) dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych - 20 l na jedno łóżko; 

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 
pojemnika na odpady. 

8. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb 
uwzględniając tygodniową ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych. 

9. Dla nieruchomości czasowo zamieszkałych niezbędną ilość pojemników ustala się 
w sposób przewidziany jak dla nieruchomości zamieszkałych. 

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w miejscach publicznych i na drogach publicznych: 
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1) prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić w miejscach 
publicznych, przed sklepami, pojemniki przeznaczone na odpady o pojemności od 50 l do 
120 l; 

2) miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są 
przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji 
publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie 
z następującymi zasadami: 

a) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach 
nie może przekraczać 300 m, 

b) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej 
nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Pojemność koszy ulicznych określa 
§5 ust. 4 pkt. 2. 

Rozdział 5. 
Warunki rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych oraz warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1.  Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo 
dostępnych zarówno dla użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz 
w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich w dniu 
odbioru, zgodnie z harmonogramem. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki w celu odbioru 
odpadów komunalnych i ustawić je w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników odbiorcy 
odpadów. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być wystawiony w terminie 
przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości 
lub na miejsce do tego celu wyznaczone. 

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak: 
cmentarze oraz użyteczności publicznej, należy ustawiać przy wyjściu z tych nieruchomości. 

5. Pojemniki na odpady przy drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy 
oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach 
postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

6. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym 
poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia nieumożliwiającego dalsze użytkowanie. 

7. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki na odpady w należytym stanie 
sanitarnym i porządkowym poprzez poddawanie cyklicznemu czyszczeniu i myciu. 

§ 8. 1.  Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od: 

1) odcieków, 

2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do 
gromadzenia odpadów, albo w innym miejscu poza pojemnikami. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w stanie umożliwiającym 
swobodny dostęp do każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia 
pojemników w błocie lub śniegu. 
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Rozdział 6. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa  
w §1 pkt 17, jak i selektywnie gromadzonych frakcji odpadów komunalnych wymienionych 
w §1 pkt 1-6 i 15 należy się pozbywać z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w §1 pkt 17 – 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) frakcje gromadzone selektywnie, o których mowa w §1 pkt 1-5 i 15 – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc; 

3) bioodpady, o których mowa §1 pkt 6: 

a) w okresie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych, gromadzonych 
selektywnie i odpadów zmieszanych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z ustalonym 
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w §1 pk 14, powstające na terenie 
nieruchomości należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w §1 pkt 14, stanowiące odpady 
komunalne, należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, z uwzględnieniem ograniczeń ilościowych odbieranych odpadów określonych 
odrębną uchwałą. 

5. Odpady wielkogabarytowe, o których mowa w §1 pkt 12, należy we własnym zakresie 
dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z uwzględnieniem 
ograniczeń ilościowych odbieranych odpadów określonych odrębną uchwałą. 

6. Zużyte opony, o których mowa §1 pkt 13 należy we własnym zakresie dostarczać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z uwzględnieniem ograniczeń 
ilościowych odbieranych odpadów określonych odrębną uchwałą. 

7. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w §1 pkt 11, należy 
pozbywać się w terminie odbioru tych frakcji odpadów, nie rzadziej niż dwa razy w roku lub 
samodzielnie dostarczać w zależności od potrzeb do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych lub do punktów zbiórki organizowanych przez różne podmioty na 
terenie Gminy. 

8. Odpady o których mowa w §1 pkt 7-10 i 16 należy samodzielnie dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do punktów zbiórki organizowanych przez 
różne podmioty na terenie Gminy – z częstotliwością według potrzeb. 

9. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego: 

1) z terenu nieruchomości, na których organizowane są festyny oraz imprezy, w tym 
imprezy masowe – niezwłocznie po zakończeniu; 
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2) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustala się na 
nie mniejszą niż raz na tydzień . 

3) odpady z cmentarza – w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

10. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ich właściciele są zobowiązani do 
pozbywania się odpadów komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodną z umową zawartą 
z wpisanym do rejestru działalności regulowanej podmiotem odbierającym odpady 
komunalne, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. 

11. Odpady będą odbierane po wystawieniu w dniu odbioru odpadów do godziny 7:00. 
Brak wystawienia odpadów skutkuje brakiem odbioru. 

12. Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej Gminy Brok 
www.brok.pl. 

§ 10. 1.  Mieszkańcy, w miarę zapotrzebowania lub w okresie zwiększonego wytwarzania 
frakcji odpadów, o których mowa w §1 pkt 1-6 i 15 mogą je samodzielnie dostarczać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów pod warunkiem, że odpady są zebrane w sposób 
selektywny. 

2. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny 
być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. 

3. Odpady o których mowa w §1 pkt 1-10 i 15-16 należy dostarczać w workach. 

§ 11. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych zobowiązany jest do: 

1) opróżniania zbiorników za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do świadczenia tego 
rodzaju usług; 

2) opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych z częstotliwością 
wynikającą z pojemności zbiornika, gwarantującą, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze 
zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobiegającą 
powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku - nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku; 

3) w przypadku posiadania oczyszczalni przydomowych dostosowania częstotliwości ich 
opróżniania z osadów ściekowych zgodnie z instrukcją ich eksploatacji, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku; 

4) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno - letniskowe, usuwania nieczystości 
ciekłych - nie rzadziej niż raz w roku. 

Rozdział 7. 
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego 

§ 12. 1.  Gmina prowadzić będzie działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki, 
odpadów komunalnych; 

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach 
domowych; 

3) upowszechnienie kompostowania bioodpadów u źródła zamiast przekazywania ich do 
instalacji komunalnych. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 13. 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. 

§ 14. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów - wyprowadzanie psa na smyczy, a w przypadku psów 
agresywnych na smyczy i w kagańcu; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej - jeżeli zakaz wynika 
z wyraźnego oznakowania zarządcy budynku - z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników oraz 
osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów, 

c) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach 
zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 
zachowaniem, 

d) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych, itp.. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania 
odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 
przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów, 

e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta nie powinny: 

1) pozostawiać zwierząt w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego 
użytkowania, pod opieką osoby nieletniej lub osoby, która nie jest zdolna do zapanowania 
nad powierzonym jej zwierzęciem; 

2) pozostawiać zwierząt na terenie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych; 

3) pozostawiać zwierząt na nieruchomościach nieogrodzonych bez dozoru, lub uwięzi. 

Rozdział 9. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 
§ 16. 1 Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych 

z produkcji rolnej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości 
wydostania się na tereny publiczne. 
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2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki 
sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia 
oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach 
publicznych. 

Rozdział 10. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1 Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia; 

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi, przetwórstwa rolno– 
spożywczego oraz przetwórstwa mięsnego; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przechowywania, składowania lub 
magazynowania produktów rolno – spożywczych; 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust.1 należy przeprowadzać do końca 
listopada minimum raz na dwa lata.
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