MINY
ŁAN<

UCHWAŁA NR XV/185/19
RADY GMINY ŁAŃCUT
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łańcut
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
( t . j . Dz. U.
z 2019 r.,
poz. 506 ze.
zm.),
art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t j . Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t . j .
Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łańcucie, Rada Gminy Łańcut u c h w a l a, co następuje:
§ 1 . Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.
S 3. Traci moc uchwała Nr XX/160/16 z dnia 18 lipca 2016 r., ze zmianami w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.
§ 4 . Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
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RADA GMINY
ŁAŃCUT
Załącznik do uchwały Nr XV/185/19
Rady Gminy Łańcut
z dnia 26 listopada 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 . Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut zwany dalej
„Regulaminem" określa szczegółowe zasady dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości obejmujące co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów
komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych
leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów,
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
przeprowadzania.

podlegających
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Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2 . 1 . Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych
w przeznaczonych na ten cel pojemnikach lub workach, utrzymania tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jak również utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazywania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych
podmiotowi
odbierającemu
odpady
w terminach
wyznaczonych
harmonogramem, udostępnianym właścicielom nieruchomości przez gminę w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje j e jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela
nieruchomości.
4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za zachowany
w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje,
o których mowa w § 5 ust. 3 i gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
tych frakcji odpadów.
5. Na terenie Gminy Łańcut, w oparciu o zasady utrzymania czystości i porządku,
nie należy wyrzucać odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów
usługowych, sklepów, działalności gospodarczej czy rolniczej, do koszy ulicznych, koszy przy
przystankach autobusowych, do pojemników przy budynkach użyteczności publicznej jak
również do pojemników lub worków innych właścicieli nieruchomości.
6. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, nie są
objęte gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele tego rodzaju
nieruchomości zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów
z prowadzonej działalności gospodarczej czy rolniczej z przedsiębiorcą posiadającym wpis
do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łańcut.
§ 3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w tym z chodników
oraz gromadzenie
tych zanieczyszczeń w miejscu umożliwiającym ich zabranie,
nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 4 . 1 . Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
na własnej
nieruchomości
pod
warunkiem
niezanieczyszczania środowiska
oraz
niepowodowania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich oraz dokonywania tych czynności
na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających
biodegradacji. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest
zabronione.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy lub zabiegi konserwacyjne związane z bieżącą
eksploatacją, dozwolone są na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie powodują
uciążliwości
dla właścicieli
sąsiednich
nieruchomości, zapobiegają
negatywnemu
oddziaływaniu na środowisko w tym ograniczają emisję hałasu i spalin, a powstające w ich
wyniku odpady i zanieczyszczenia gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie.
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Rozdział 3.
OGÓLNE ZASADY W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 5 . 1 . Wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych
organizuje gmina w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Wszelkie informacje o zasadach segregacji odpadów w Gminie Łańcut
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek gromadzenia i przekazywania
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych pojemnikach lub workach
następujących frakcji odpadów:
1) odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszane odpady komunalne.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do selektywnego zbierania
powstających
w gospodarstwach
domowych
odpadów
komunalnych:
odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady
wymienione w ustępie 3 i 4 do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Informacje
dotyczące szczegółów funkcjonowania PSZOK umieszczone są na stronie internetowej Urzędu
Gminy Łańcut.
6. Dopuszcza się kompostowanie w kompostownikach przydomowych (drewnianych,
plastikowych czy betonowych), przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnym, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
zielonych (odpady kuchenne roślinne, liście, trawa), powstających na terenie nieruchomości,
we własnym zakresie i na własne potrzeby, w miejscach nie stanowiących uciążliwości dla
otoczenia.
Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW LUB WORKÓW, PRZEZNACZONYCH
DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA
TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ
UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM
I TECHNICZNYM
§ 6. 1. Na terenie Gminy Łańcut do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować
następujące rodzaje pojemników: kosze, worki, pojemniki specjalistyczne, kontenery
o pojemności nie mniejszej niż:
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1) pojemniki na odpady zmieszane - 120 l,
2) kontenery na odpady powstające na terenach, o których mowa w ust.7 pkt. 8 - na każde
500 m 2 powierzchni -120 l,
3) worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów - 120 l,
4) kosze uliczne na odpady - 30 l,
5) kontenery na odpady budowlano-remontowe - od 1100 l,
6) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki, zużyte baterie - od 30 l.
2. Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki odpowiednio
oznaczone (kolorem i napisem) dla każdej frakcji osobno:
1) odpady z papieru - worki koloru niebieskiego z napisem „PAPIER",
2) odpady ze szklą - worki koloru zielonego z napisem „SZKŁO",
3) odpady metali i tworzyw sztucznych
I TWORZYWA SZTUCZNE",

- worki

koloru

żółtego

z napisem

„METALE

4) odpady ulegające biodegradacji - worki koloru brązowego z napisem „BIO",
5) zmieszane odpady komunalne - pojemniki w dowolnej kolorystyce oraz worki koloru
czarnego z napisem „ZMIESZANE".
§ 7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników
do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:
1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 3 l na każde dziecko/ucznia i pracownika,
2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110-120 l na lokal,
3) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
4) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi - co najmniej jeden pojemnik 110-120 l,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 110-120 l na każdych 10 pracowników,
6) dla hoteli, domów opieki - 20 l na jedno łóżko,
7) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - co najmniej jeden pojemnik 110-120 l,
8) pojemniki na nieruchomościach takich jak cmentarze - pojemność od 120 l,
9) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów w miejscach publicznych takich jak
chodniki, przystanki komunikacji publicznej, perony kolejowe, powinny posiadać
pojemność od 30 l, na przystankach autobusowych kosze należy lokalizować pod wiatą,
a jeśli j e j nie ma, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 8. W przypadku umiejscowienia lokali handlowych, gastronomicznych, zakładów
rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pod jednym numerem wspólnie z budynkiem
mieszkalnym należy wyposażyć nieruchomość w odrębne pojemniki dla budynku mieszkalnego
oraz prowadzonej działalności gospodarczej czy rolniczej.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemnika na odpady zmieszane lub worka
przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów (frakcji wymienionych w § 6 ust. 2)
na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 120 l.
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S 10. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym oraz utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie
sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
§ 1 1 . Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczane w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników podmiotu odbierającego
odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
§ 1 2 . W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca odbierania odpadów nie jest możliwe na
terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest
do dostarczania pojemników z odpadami przy trasie komunikacyjnej, którą porusza się pojazd
przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości
użytkowników ciągów komunikacyjnych.
Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
§ 1 3 . 1 . Odpady komunalne z terenu z nieruchomości zamieszkałych należy usuwać,
zgodnie z zawartą przez gminę z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, umową na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustala się częstotliwość wywozu
odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych,
2) odpadów segregowanych raz w miesiącu,
3) z przystanków autobusowych nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) budowlanych i rozbiórkowych na zgłoszenie Zamawiającego i mieszkańca,
2. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży należy usuwać z terenu
nieruchomości w miarę potrzeb i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza
się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1 4 . 1 . Właściciele nieruchomości wyposażonych 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.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy oraz
dowodów płacenia za usługi wykonywane przez podmiot uprawniony w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 1 5 . 1 . Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim funkcjonuje w oparciu
o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Łańcut
mają być przekazywane przez podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującą uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa podkarpackiego.
2. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia
ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) wykorzystywanie toreb wielokrotnego użytku,
2) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania,
3) ograniczanie zbędnych zakupów,
4) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
wrzuceniem do pojemników na odpady,
5) kompostowanie
ogródków,

odpadów

ogrodowych oraz

kuchennych

na

terenie

przydomowych

6) przekazywanie nieuszkodzonych produktów, mebli organizacjom charytatywnym lub innym
zainteresowanym.
3. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
2) promocję minimalizacji
domowych.

powstawania

odpadów

i ich

preselekcji

w gospodarstwach

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 1 6 . 1 . Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) wyposażenie psa w obrożę,
2) prowadzenie psa na uwięzi, pies rasy uznawanej za agresywną lub zachowujący się
w sposób agresywny powinien mieć smycz oraz nałożony kaganiec,
3) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
4) natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu
publicznym, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, poboczach
drogowych.
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem oraz na terenie nieruchomości
należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający j e j opuszczenie przez psa i wykluczający
dostęp osób trzecich.
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Rozdział 8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonym w ust.2.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
2) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku
na nieruchomości w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich, ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,
3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich
rolniczej, zobowiązani są dodatkowo:

na

terenach wyłączonych

z produkcji

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków,
3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób
przewidziany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
§ 18. 1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu
sanitarno-epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy lub na
obszarze określonej miejscowości położonej w gminie, w porozumieniu z inspektorem
sanitarnym oraz każdorazowo na wniosek inspektora sanitarnego.
2. Terminy przeprowadzenia deratyzacji ustala się w zależności od potrzeb. Wszelkie
informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut.

Przewodniczący Rady
Gminy
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