DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 4 czerwca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak

Poz. 1818

Data: 2016-06-04 10:47:17

UCHWAŁA NR 275/XXV/2016
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada
2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2015.87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, Rada
Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia zwany dalej
„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych miasta Jarosławia, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
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7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie".
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do
selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji
6) z odpadów powstałych w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, a także odpady zielone poprzez umieszczanie w odpowiednio
oznakowanych i do tego celów przystosowanych pojemnikach oraz na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych
kompostownikach.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w sposób obejmujący:
1) mechaniczne lub ręczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu,
3) zgromadzenie uprzątniętego błota, śniegu lub lodu w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym
i ruchu pojazdów.
2. Zebrane odpady z części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciel gromadzi we
własnym pojemniku na odpady komunalne.
3. Prace, o których mowa w ust. 1, winny być wykonane codziennie, po ustaniu opadów, przed porannym
szczytem komunikacyjnym.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji
przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania
na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych.
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2. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone
w znormalizowanych, odpowiednio oznakowanych i przystosowanych pojemnikach o pojemności: 60 l, 110 l,
120 l, 240 l, 1100 l.
3. Odpady komunalne zmieszane mogą być również umieszczane w odpowiednio oznakowanych workach
foliowych o minimalnej pojemności 120 litrów (kolor czarny), kontenerach stalowych o pojemności od 2,2 m3
do 7 m3 lub większych, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się:
a) worki foliowe (o minimalnej pojemności 120 litrów), w kolorystyce, o której mowa w ust. 5,
z przeznaczeniem na odpady z metali, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
b) worki foliowe (o minimalnej pojemności 80 litrów), w kolorystyce, o której mowa w ust. 5,
z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
c) worki foliowe (o minimalnej pojemności 80 litrów), w kolorze brązowym,
z przeznaczeniem na odpady zielone.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki
do selektywnej zbiórki, o pojemności co najmniej 1100 l w następującej kolorystyce:
1) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru,
2) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
3) żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
6. Pojemniki do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej mogą być ustawiane w tzw. Lokalnych
Punktach Selektywnego Zbierania, w których docelowo powinno znajdować się 3 pojemniki na poszczególne
frakcje – po jednym na każdą frakcję.
7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (nieruchomości służące do użytku publicznego – m.in. szkoły, urzędy oraz
nieruchomości służące działalności gospodarczej – usługowej, produkcyjnej i innej) stosuje się pojemniki
określone w ust. 4 lub w ust. 5
§ 6. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być
dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości.
2. Frakcję zmieszaną odpadów komunalnych należy zbierać w pojemnikach na odpady o minimalnej
pojemności uwzględniając poniższe wskaźniki:
1) 30 l - na każdego mieszkańca tygodniowo, co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdą nieruchomość,
2) dla szkół, żłobków, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej przyjmując - 2 l tygodniowo na
każdego ucznia, studenta, dziecko i pracownika, co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdą szkołę, żłobek,
przedszkole, budynek użyteczności publicznej,
3) dla lokali handlowych branży spożywczej, przyjmując - 15 l tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej lokalu handlowego, co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdy lokal,
4) dla lokali handlowych branży innej niż spożywcza, o powierzchni do 1000 m2, przyjmując - 10 l
tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, co najmniej jeden pojemnik 60 l na
każdy lokal,
5) dla lokali handlowych branży innej niż spożywcza, o powierzchni powyżej 1000 m2, przyjmując - 10 l
tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego na pierwsze 1000 m2 oraz 0,5 l na
każde następne 10 m2, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na każdy lokal,
6) dla lokali gastronomicznych - 5 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej jeden pojemnik 60 l na
każdy punkt, do ustalenia liczby miejsc konsumpcyjnych dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane
w ogródkach, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
7) dla ulicznych punktów konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdy punkt,
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8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 10 l tygodniowo na jedno łóżko, lecz co
najmniej pojemnik 120 l,
9) dla punktów handlowych poza lokalem - 10 l tygodniowo na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej
jeden pojemnik 60 l na każdy punkt,
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - 60 l tygodniowo na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdy
zakład,
11) na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych - 2 l tygodniowo w okresie od 1 kwietnia do
31 października każdego roku oraz 0,5 l tygodniowo poza tym okresem, dopuszcza się jeden pojemnik dla
większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek,
12) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane do
celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 1,25 l tygodniowo.
3. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych
o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do
użytku publicznego. Jako wyznacznik do określenia ilości koszy ulicznych przy drogach przyjmuje się gęstość
ich rozmieszczenia w centrum miasta przy drogach - średnio co 50 m, dla pozostałych terenów np. place, parki,
dworce według potrzeb.
§ 7. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na zmieszane odpady komunalne na
nieruchomości:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się pojemnik lub pojemniki
o pojemności, będącej co najmniej iloczynem mieszkańców na terenie nieruchomości i obowiązującej dla
danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, określonej w § 6 ust.2,
2) na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinien
znajdować się pojemnik lub pojemniki o pojemności nie mniejszej niż wynika to ze wskaźników
określonych § 6 ust.2,
3) pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla ich
użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich,
4) pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości, w miarę istniejących
możliwości na utwardzonej, równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
5) pojemniki powinny być tak usytuowane, aby ich opróżnianie odbywało się bez konieczności wejścia na
ogrodzoną część nieruchomości,
6) w przypadku właściciela nieruchomości, który nie posiada możliwości ustawienia pojemników na swojej
posesji, dopuszcza się możliwość ustawienia ich na sąsiadującej.
2. Odbiór zgromadzonych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych, odbywa się
w dniach określonych w harmonogramie (ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach
ogłoszeń i na stronie Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl).
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki
z odpadami komunalnymi przed ogrodzenie nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostępnienie
altanki śmietnikowej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) raz w tygodniu – dla zabudowy jednorodzinnej,
2) dwa razy w tygodniu – dla zabudowy wielorodzinnej,
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3) jeden raz w tygodniu – dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe w dniu odbioru powinny być gromadzone w specjalnie do tego
celu dostosowanych kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w taki sposób, aby nie
stwarzały utrudnień dla poruszających się w tym rejonie osób i pojazdów, ani też nie powodowały zagrożeń
bezpieczeństwa.
3. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali, np. gruz, należy gromadzić w specjalnych kontenerach
uniemożliwiających pylenie, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.
§ 9. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (odpady
z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) w zabudowie
jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
odbywa się wg ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc (z zastrzeżeniem ust. 5).
2. Częstotliwość odbioru odpadów zielonych pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się, w okresie od
1 kwietnia do 31 października każdego roku, w terminie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym
u przedsiębiorcy odbierającego odpady (z zastrzeżeniem ust. 5).
3. Częstotliwość odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki ( odpady z papieru, szkła, tworzyw
sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) w zabudowie wielorodzinnej odbywa się
co najmniej jeden raz w tygodniu (z zastrzeżeniem ust. 5).
4. Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywa się wg
ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż raz w roku (z zastrzeżeniem ust. 5).
5. W każdym innym terminie (poza określonym w harmonogramie) właściciele nieruchomości mogą
pozbyć się odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki poprzez dostarczenie ich na własny koszt do
wskazanego na terenie miasta Jarosławia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
6. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe, odpady biodegradowalne oraz odpady zielone właściciele
nieruchomości mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK zostaną określone na stronie Urzędu Miasta Jarosławia
www.jaroslaw.pl.
7. Na terenie miasta Jarosławia zostaną wskazane dodatkowe punkty (apteki, szkoły, placówki publiczne),
gdzie będzie można w odpowiednio oznakowanych urządzeniach umieszczać przeterminowane leki oraz zużyte
baterie i akumulatory. Lokalizacja punktów zostanie określona na stronie Urzędu Miasta Jarosławia
(www.jaroslaw.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych
do gromadzenia nieczystości ciekłych.
2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający
zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku,
jednak nie rzadziej niż:
1) dla przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych - raz na rok,
2) dla zbiorników bezodpływowych – raz na trzy miesiące.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są
zobowiązani do ustawienia koszy na odpady komunalnie i ich systematycznego opróżniania, w sposób nie
dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać w okresie od 1 marca do 31 października nie rzadziej
niż trzy razy na tydzień, w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)
§ 12. W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) cele główne:
a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz
papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów,
b) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców miasta
Jarosławia,
c) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2) cele szczegółowe:
a) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie, w stosunku do ilości masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r., w ilości nie większej
niż 35 % do dnia 16 lipca 2020 r.,
b) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich
masy do końca 2020 r.,
c) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom odzysku na poziomie:
- rok 2017: 80%,
- rok 2020: 95%.
d) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom odzysku i unieszkodliwiania na poziomie do 70% do roku 2020,
e) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom
unieszkodliwiania na poziomie:
- rok 2017: 60%,
- rok 2020: 95%.
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
§ 13. 1. Osoby utrzymujące na obszarze miasta Jarosławia zwierzęta domowe są zobowiązane:
1) do zachowania środków ostrożności, a w tym:
a) niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru,
b) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach,
zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
c) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu psów ras
uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub swoim wyglądem
i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu,
d) przy przewozie środkami komunikacji miejskiej psy muszą być trzymane na smyczy i w kagańcu,
a pozostałe zwierzęta powinny być przewożone w przystosowanych do tego transporterach lub
pojemnikach,
2) posiadania podczas wyprowadzania psa poza obszar nieruchomości przyborów umożliwiających usunięcie
nieczystości pozostawionych przez zwierzę,
3) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.
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Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 14. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach
wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu
następujących warunków:
1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
wynikających z odrębnych przepisów,
2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,
3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów
i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
4) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości
sąsiednich,

dla właścicieli nieruchomości

5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie prowadzenia deratyzacji
§ 15. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w każdym roku w nieruchomościach
zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w piwnicach, na strychach, w altanach śmietnikowych,
obiektach użyteczności publicznej obsługi ludności oraz w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta
gospodarskie.
2. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami,
w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie przeprowadza się w miarę potrzeby.
3. Deratyzacja w miejscach przeznaczonych do zbiorowego gromadzenia odpadów stałych typu altany
śmietnikowe, zsypy przeprowadzana jest dwukrotnie, raz w okresie jesiennym i raz w okresie wiosennym.
4. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są wiosną w terminie od 15 do 30 marca i jesienią
od 1 do 15 października.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 17. Traci moc:
1) Uchwała Nr 447/XLIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia (Dz.Urz.Woj.Podk. z 2012 r.
poz. 3196 z późn. zm.),
2) Uchwała Nr 256/XXIV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.
§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

lek.med. Janusz Szkodny

