Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 97/XVIII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2019 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

Październik 2019

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików, zwany dalej „Regulaminem”,
określa szczegółowe zasady dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym ogólnych zasad w zakresie
prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków
oraz utrzymania 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,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nieruchomości zamieszkałej – jest to wszelka zabudowa, stale lub czasowo zamieszkała przez ludzi;
2) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy
(szkoły, urzędy, biura, sklepy, zakłady, itp.), a w ich obrębie powstają odpady komunalne;
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i
porządku;
4) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć, jednostkę lub grupę osób wspólnie się utrzymujących w
danej nieruchomości;
5) mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej MPSZOK) – należy przez to rozumieć,
pojazd stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czynny zgodnie z harmonogramem, do
którego mieszkańcy mogą dostarczać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;
6) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stary
Dzików, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania
oraz wytwórcy, dostarczany przez przedsiębiorcę;
7) pojemniku – należy przez to rozumieć pojemniki metalowy lub z tworzywa sztucznego, worek, kosz uliczny lub
kontener.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem utrzymania czystości i
porządku.
3. Właściciele nieruchomości z wytworzonych na swoim terenie zmieszanych odpadów komunalnych ma
obowiązek wydzielić następujące frakcje odpadów:
1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
2) szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
3) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
4) metali oraz opakowań z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) opakowań wielkogabarytowych (np. mebli),
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) bioodpady,
13) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
14) tekstyliów i odzieży,
15) 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,
16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (z zastrzeżeniem pkt 1-15).
4. Odpady o których mowa w ust. 3, właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia w pojemnikach
przeznaczonych na ten cel oraz przekazywanie ich podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
5. Odpady o których mowa w ust. 3, podmiot odbierający odpady jest zobowiązany odbierać od właścicieli
nieruchomości w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi odpadami.
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych:
1. Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w następujący sposób:
1) pojemnik żółty:
a) wrzucamy – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach), plastikowe worki, torby, reklamówki, inne folie, puszki po napojach, puszki po konserwach,
b) nie wrzucamy – plastikowych zabawek, opakowań po lekach i artykułów medycznych, opakowań po oleju
silnikowym, części samochodowych, zużytych baterii, akumulatorów i innego sprzętu elektronicznego, kabli,
przewodów, odpadów budowlanych typu styropian, pianka montażowa, aerozol,
2) pojemnik zielony:
a) wrzucamy – szklane opakowania po napojach i kosmetykach, lekach, puste słoiki,
b) nie wrzucamy – luster, szyb, porcelany, żarówek, lamp neonowych, szkła okiennego,
3) pojemnik niebieski:
a) wrzucamy – pudełka, kartony, książki, gazety, torby papierowe, ulotki,
b) nie wrzucamy – zabrudzonego papieru np. po maśle, papieru i tektury pokrytej folią i metalem (np. po mleku),
ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych,
4) pojemnik czarny: odpady których nie można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych, pampersy,
zużyte art. higieniczne tj. ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, blistry po lekach, styropianowe naczynia
jednorazowe, stłuczka kuchenna,
5) pojemnik brązowy (bioodpady):
a) wrzucamy – odpady zielone takie jak trawa, liście itp., odpady po owocach i warzywach, skorupki z jaj, zwiędłe
kwiaty cięte i doniczkowe, fusy po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem,
b) nie wrzucamy – mięsa, kości, resztek jedzenia w postaci płynnej,
6) pojemnik na popiół:
a) wrzucamy – popioły z ogrzewania paliwem stałym budynków.
2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za zachowany, gdy właściciel
nieruchomości zgodnie z harmonogramem wystawi raz w miesiącu przynajmniej jeden z pojemników ze
zgromadzonymi odpadami wymieniony w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

3. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
wymienione w ust. 1 pkt 1-3, do MPSZOK.
§ 5. 1. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.
2. Kompostownik na nieruchomości powinien być zlokalizowany tak, aby nie stwarzał uciążliwości zapachowej
dla nieruchomości sąsiedzkiej.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny.
2. Usunięcie śliskości należy dokonywać niezwłocznie po ich pojawieniu się poprzez odlodzenie i
zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu
umożliwiającym ich zbieranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, może
odbywać się pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych,
po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości
dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
ustawy.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych poprzez użyczenie, zakup od przedsiębiorcy lub w innym trybie. Pojemniki muszą spełniać normę
EN-840,
2) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Stary Dzików:
a) kosze uliczne o pojemności 35 l;
b) kosze na odpady o pojemności 120 l, 1100 l;
c) worki o pojemności od 60 do 120 l;
d) kontenery.
2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
2) pojemność pojemników wynosi 120 l, 1100 l,
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI oznaczony napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na makulaturę i papier;
2) ŻÓŁTY oznaczony napisem „METAL, TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na opakowania z
tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe, plastik,
3) ZIELONY oznaczone napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
4) BRĄZOWY oznaczone napisem „BIOODPADY” – z przeznaczeniem na bioodpady;
5) CZARNY z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji.
4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i
kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.
5. Pojemniki typu (worki na odpady zbierane selektywnie) dostarcza właścicielom nieruchomości podmiot
odbierający odpady.

6. Zwalnia się właścicieli nieruchomości z posiadania pojemnika na bioodpady, jeżeli te odpady są
kompostowane w przydomowych kompostownikach.
§ 9. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące miesięczne normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności od 60 l do 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla cmentarzy 2 l na każdy grób;
9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady 120 l.
§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach i placach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności 35 l;
2) rozmieszczenie w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przybywanie
znacznej ilości osób;
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą przy wiacie, a jeśli jej nie ma to w jej
sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
2. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi, szkołami i budynkami użyteczności
publicznej – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
papieru i tektury, o pojemności 1100 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki,
opisowo i znakiem graficznym.
3. Przy cmentarzach pojemniki 1100 l ilość należy ustalić na podstawie § 9 pkt 8.
§ 11. Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady, zobowiązani są do:
1) Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów
w ilości określonej w § 9 Regulaminu;
2) Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w wyniku
której powstały odpady;
3) Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku
prowadzonej działalności;
4) Selektywnego gromadzenia odpadów.
§ 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym.
Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Odpady niesegregowane i bioodpady odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na 2
tygodnie),
2) w zabudowie wielorodzinnej, w cyklu 1 raz na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień),
3) z koszy ulicznych i placów zabaw 1 raz na miesiąc,
2. Prowadzenie we wszystkich zabudowach w niżej określonym zakresie selektywnego zbierania i przekazywania
do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych;
1) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania
szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem;
2) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być zagospodarowane we własnym zakresie
lub po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie
grzewczym.
3. Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości, właściciel ma obowiązek w terminie
określonym harmonogramem wystawić je przed wjazdem na teren nieruchomości. W przypadku gdy dojazd do
nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest niemożliwy, właściciel nieruchomości powinien w dniu
odbioru odpadów wystawić pojemnik w miejscu uprzednio uzgodnionym w pobliżu przejezdnej drogi.
4. Odpady powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczać do wyznaczonego punktu wskazanego
przez gminę w następujący sposób:
1) odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady nie
kwalifikujące 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 wydzielać z powstających odpadów komunalnych i dostarczać lub
wrzucać do oznakowanych pojemników w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy:
a) szkoły gminne, urząd gminy – baterie;
b) apteka ul. Kościuszki 74 – przeterminowane leki;
c) Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – chemikalia, akumulatory, igły i
strzykawki, przekazać zgodnie z harmonogramem.
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony będą odbierane
w terminach podanych w harmonogramie lub należy je dostarczyć do MPSZOK,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót w gospodarstwie domowym
należy zebrać selektywnie z wyodrębnieniem gruzu budowlanego od tworzyw sztucznych, szyb, stolarki,
odpadów instalacyjnych, chemii budowlanej, styropianu i dostarczyć do MPSZOK,
4) odpady tekstyliów i odzieży przekazać do MPSZOK,
5) odpady nie podlegające selekcji podstawowej a wyodrębnione ze strumienia odpadów komunalnych (tj. tworzywa
sztuczne nieopakowaniowe, szkło nieopakowaniowe) należy dostarczyć do MPSZOK,
6) odpady pochodzące z działalności rolniczej (typ. opakowania z folii po siano kiszonkach, nawozach, sznurki,
przepracowane oleje, opony) będą odbierane odpłatnie w MPSZOK.
5. Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady przy ul.
Cieszanowskiej (plac przy cmentarzu) raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.
§ 14. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego zakłada:
1. Działania zmierzające do zapobiegania powstaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez:
1) intensyfikację działań edukacyjno-informacyjnych promujących zapobieganie powstania odpadów oraz właściwe
postępowanie z wytwarzanymi odpadami,
2) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie
działania promocyjne i edukacyjne,

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
swoich zwierząt.
2. Na tereny przeznaczone do użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie ze
smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies jest pod kontrolą właściciela.
3. Osoby utrzymujące psa obowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy
psa przewodnika.
4. W zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.
§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Stary Dzików.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach oznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jako wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także, instytucji publicznych, centrów handlowych,
hoteli, stref przemysłowych.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być
zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości,
2) wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona.
3) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub
ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
5. Hodowcy pszczół obowiązani są do ustawienia uli w takiej odległości od granicy nieruchomości, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 20. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy Stary Dzików
określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz poprzez uchwałę, termin jej przeprowadzenia.
§ 21. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
§ 22. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na gminie.

