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UCHWAŁA NR XL/323/2017
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 j.t.), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j.t.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,
Rada Gminy Wilkowice, uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WILKOWICE
Rozdział 1.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Wilkowice;
2) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Wilkowice;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym obejmujących frakcje: papieru
i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także prowadzenie
selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzieży i tekstyliów, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych i popiołu oraz zużytych opon.
2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych nadających się do odzysku, należy umieszczać
w osobnych pojemnikach.
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3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające na terenie nieruchomości,
można poddawać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych na miejscu przez właściciela
nieruchomości, należy gromadzić je w przeznaczonym do tego celu pojemniku, wymienionym w § 6
i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów
wielkogabarytowych przez podmiot odbierający, bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych,
wyłącznie w wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki na terenie Gminy Wilkowice - adresy
tych punktów podane są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, należy dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wilkowice.
8. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku
publicznego należy gromadzić w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia, bez zbędnej zwłoki, błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z powierzchni części nieruchomości służących do użytku publicznego.
10. Uprzątnięcie z części nieruchomości służących do użytku publicznego nie może odbywać się poprzez
zgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych nieczystości na teren nieruchomości sąsiednich, w tym w szczególności
na drogi publiczne.
11. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości, służących do
użytku publicznego, nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.
12. Mycie pojazdów samochodowych, jeżeli odbywa się poza myjniami, dozwolone jest na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej przez
urządzenie oczyszczające lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych lub
do ziemi.
13. Naprawa pojazdów samochodowych na nieruchomościach poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego
przeznaczonych lub
2) gdy naprawa pojazdów samochodowych dotyczy bieżącej obsługi i drobnych napraw nieszkodliwych dla
środowiska
3) oraz naprawa
nieruchomości.

pojazdów

samochodowych

nie stwarza

uciążliwości

dla

właścicieli

sąsiednich

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) Wyposażenia nieruchomości w opisane w rozdziale 3 pojemniki, służące do zbierania odpadów
komunalnych.
2) Przekazywania podmiotowi odbierającemu z terenu Gminy Wilkowice poszczególnych strumieni odpadów
komunalnych w sposób określony w rozdziale 4 regulaminu.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza się
pojemniki (kontenery, worki, kosze na śmieci).
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości stanowią
jego własność.
§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) pojemniki z tworzywa sztucznego (w tym worki) lub metalowe o następujących pojemnościach: 60 l, 110 l,
120 l, 240 l, 1100 l;
2) worki zróżnicowane kolorystycznie do selektywnej zbiórki odpadów:
a) kolor niebieski-papier i tektura
b) kolor zielony-szkło
c) kolor żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;
3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l;
4) kontenery o pojemności 1,5 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 10,0 m3; 11,0 m3;
5) kompostowniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek czyszczenia i mycia pojemników, okresowej dezynfekcji
oraz systematycznej naprawie i konserwacji. Pojemnik nie może być uszkodzony lub pozbawiony
jakiejkolwiek części uniemożliwiającej załadunek specjalistycznym pojazdom.
3. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.
4. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdzie zamieszkuje:
1) nie więcej niż 2 osoby – 60 litrów,
2) powyżej 2 do 5 osób – 110 litrów,
3) powyżej 5 osób- 240 litrów.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 0,11 m3 (110 litrów).
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na drogach publicznych - 0,01 m3 (10 litrów).
4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się
następujące minimalne pojemności pojemników w oparciu średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych lub innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników:
1) szkoły wszelkiego typu – 3 litry na ucznia i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
2) żłobki i przedszkola – 3 litry na każde dziecko i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
3) pensjonaty, hotele, schroniska i inne placówki noclegowe – 20 litrów na jedno łóżko, przy czym określa się
minimalną pojemność pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
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4) szpitale, hospicja, domy opieki - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
5) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę; przy czym określa się
minimalną pojemność pojemnika – 0,060 m3 (60 litrów);
6) lokale gastronomiczne - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika – 0,060 m3 (60 litrów);
7) sklepy, hurtownie, lokale handlowe – 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika – 0,060 m3 (60 litrów);
8) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy - 11 litrów na każdą osobę
wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,060 m3 (60 litrów);
9) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych –
pojemnik o pojemności 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika – 0,060 m3 (60 litrów);
10) targowiska – 50 litrów na każde stanowisko w punkcie handlowym, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
11) cmentarze – 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku; przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika – 0,24 m3 (240 litrów);
12) obiekty sportowe – (stadiony, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) 1 litr na osobę korzystającą
z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 0,11 m3 (110 litrów);
5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie jednorodzinnej - właściciel nieruchomości może składować je w przydomowym
kompostowniku, (który winien być tak usytuowany by nie powodować uciążliwości dla przyległych
nieruchomości); w przeciwnym wypadku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny
pojemnik do zbierania tych odpadów,
b) w zabudowie wielorodzinnej, zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość
w odrębne pojemniki (odpowiednio oznakowane), na odpady ulegające biodegradacji,
c) ogrodach działkowych – właściciel nieruchomości może składować je w kompostowniku, (który winien
być tak usytuowany by nie powodować uciążliwości dla przyległych nieruchomości); w przeciwnym
wypadku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny pojemnik do zbierania tych odpadów,
d) cmentarzach – zarządca nieruchomości, odpady biodegradowalne, winien poddać procesowi
kompostowania w kompostowniku, w przypadku braku takiej możliwości przekazywanie ich do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e) targowiskach – zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębne
pojemniki (odpowiednio oznakowane), na odpady ulegające biodegradacji,
2) odpady opakowaniowe:
a) w zabudowie jednorodzinnej – należy składać do pojemnika na opakowania i przekazywać na bieżąco
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,
b) w zabudowie wielorodzinnej – odpady należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub do pojemników ustawionych przez zarządcę nieruchomości, które odbierane są przez
podmiot odbierający,
3) sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – należy przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub dostarczyć do placówek sprzedaży detalicznej
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, zgodnie
z art. 42 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
4) zużyte baterie - należy umieszczać w pojemnikach na zużyte baterie, rozmieszczonych na terenie gminy
w placówkach oświatowych lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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5) odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, należy składować w pojemnikach wyszczególnionych
w § 6 ust. 1. pkt 1 lub pkt 4.
§ 8. 1. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
1) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki są wyposażone w kosze uliczne,
zgodnie z zasadami:
a) w pasie drogowym drogi publicznej odległości pomiędzy koszami ulicznymi powinny być dostosowane
do panującego na danym terenie ruchu pieszych nie rzadziej niż jeden pojemnik przypadający na każdą
drogę publiczną,
b) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w otoczeniu wiaty przystankowej,
a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, wielkość koszy ulicznych została określona
w § 6 ust. 1 pkt 3,
2) na terenach innych niż drogi publiczne przeznaczonych do użytku publicznego, należy umieścić co
najmniej jeden kosz uliczny.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości winna być
systematyczna i gwarantująca zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Należy pozbywać się:
1) odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje tj. papier i tektura, szkło,
metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) popiołu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od października do maja,
3) odpadów wielkogabarytowych nie rzadziej niż 1 raz w roku.
2. Częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
winna zapewnić niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na odpady, które powinny być opróżniane
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
3. Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpadów komunalnych poprzez:
1) odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości, realizowane przez podmiot
odbierający odpady,
2) przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości pozbywają się określonych odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) Odpady zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje takie jak papier i tektura, szkło, metal,
tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe poprzez przekazywanie uprawnionemu podmiotowi
odbierającemu z terenu Gminy Wilkowice lub dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Wilkowice
3) Popiół należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi odbierającemu z terenu Gminy Wilkowice lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi odbierającemu
odpady komunalne z terenu Gminy Wilkowice lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
5) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone, które nie mogą zostać poddane procesowi kompostowania na nieruchomości, na której
powstały należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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6) Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki należy dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów sprzedaży na terenie Gminy
Wilkowice.
7) Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
8) Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki rozmieszczonych na terenie gminy lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9) Zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Ponadto właściciel nieruchomości może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:
odzież i tekstylia, opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego,
odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym, chemikalia, farby, opakowania po farbach,
tuszach, środkach ochrony roślin, rozpuszczalnikach, gleba i ziemia.
6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, w terminie odbioru tych odpadów, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd
specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym.
7. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko
nieruchomości nie jest możliwy, właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów dostarczając odpady
zebrane w sposób selektywny a także odpady zmieszane do wyznaczonego przez podmiot odbierający miejsca,
w terminach ustalonych indywidualnie.
8. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego należy dokonywać z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczanie do przepełnienia i wylewania zawartości na powierzchnię terenu nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania a osady w nich powstałe winny być
usuwane zgodnie z instrukcją eksploatacji.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a także zapobiega gromadzeniu odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Podejmuje działania promujące postawy zmierzające do ograniczenia ilości odpadów
powstających na nieruchomościach, w tym odpadów niesegregowanych.
2. Zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie
tej nieruchomości, na której powstają.
3. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wilkowice kierowane będą do instalacji wskazanej w Planie
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego dla Regionu IV.
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
§ 11. 1. 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 wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki
i dozoru.
3. Utrzymywanie zwierzęcia domowego na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy
zwierzę domowe znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie.
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4. Psy wykorzystywane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza teren
pilnowanego obiektu.
5. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego wymaga:
1) prowadzenia psa na smyczy przez osobę zdatną do sprawowania kontroli nad zachowaniem psa,
a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu,
dodatkowo psu należy założyć kaganiec,
2) natychmiastowego usuwania przez osoby wyprowadzające psa zanieczyszczeń pozostawionych przez te
zwierzęta, co nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
6. Ponadto do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy niedopuszczanie do zakłócania ciszy
i spokoju przez te zwierzęta.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 12. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej przy spełnieniu przez właściciela nieruchomości następujących warunków:
1) posiadania tytułu prawnego do budynku gospodarskiego, przeznaczonego do hodowli zwierząt,
spełniającego wymogi prawa budowlanego, w którym te zwierzęta byłyby przetrzymywane,
2) niepowodowania uciążliwości, szczególnie zapachowych i akustycznych dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości,
3) gromadzenia i usuwania nieczystości w sposób zgodny z prawem, a także
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

niepowodującym

4) zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości,
5) zwalczania insektów i gryzoni,
6) przekazywania padłych zwierząt gospodarskich do punktów utylizacji.
2. Zezwala się na chów pszczół miodnych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem
utrzymywania pasiek w takiej odległości od granicy sąsiednich nieruchomości, aby wylatujące i przylatujące
pszczoły nie zakłócały w sposób nadmierny z korzystania z tych nieruchomości.
3.1. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarach:
1) zamieszkania zbiorowego,
2) o zabudowie wielorodzinnej.
2. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych
budynkami użyteczności publicznej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
przechowywania produktów rolno-spożywczych.

odpowiednio

do

przetwórstwa

bądź

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku,
w miesiącach od września do października.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma

