
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/158/2016 

RADY GMINY W DASZYNIE 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Daszyna w brzmieniu sta-

nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: NR XXXI/205/2013 Rady Gminy w Daszynie z dnia 25 stycznia 2013 r. w spra-

wie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna, oraz uchwała NR 

XXXIV/234/2013 Rady Gminy w Daszynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Daszyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Daszynie 

 

 

Marek Chwiałkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 3689



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/158/2016 

Rady Gminy w Daszynie 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DASZYNA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. . Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących ro-

dzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych: 

1) tworzyw sztucznych; 

2) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego; 

3) papieru i tektury; 

4) opakowań wielomateriałowych; 

5) metali; 

6) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegają-

cych biodegradacji; 

7) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli i opakowań; 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów oraz odpadów niebezpiecznych; 

11) zużytych baterii i akumulatorów; 

12) zużytych opon. 

§ 3. 1. Właściciele posesji mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Na terenach, gdzie nie istnieje sieć kanalizacyjna lub brak jest możliwości technicznej podłączenia nierucho-

mości, należy obowiązkowo wyposażyć nieruchomość w szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki lub przy-

domową oczyszczalnię ścieków. 

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wy-

posażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-

blicznego. 

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości słu-

żących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym sto-

sownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

3. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości gro-

madzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 

warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego; 
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2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrę-

bie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyj-

ne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) worki na odpady o pojemności od 60 L; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

6) pojemniki i kontenery o pojemności powyżej 1100 L; 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L. 

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się według następującej 

kolorystyki: 

1) zielony – z przeznaczeniem na szkło; 

2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, papier i tektura. 

3. Pojemniki mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się obligato-

ryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż 

raz na rok. 

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości nie-

segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 L; 

2) 3 - 5 osób - w rozmiarze 120 L; 

3) powyżej 5 osób - w rozmiarze 240 L. 

§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzin-

nych, w zależności od liczby zamieszkujących osób, minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczo-

nych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2: 

1) nie więcej niż trzy osoby - w rozmiarze 60 L; 

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L; 

3) nie mniej niż 7 osób - w rozmiarze 120 L. 

§ 9. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z obszaru zabudowy wielorodzinnej i wielorodzinnej osiedlo-

wej oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych za-

mieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomo-

ści niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2 x 240 L; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 1100 L; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 35 osób - w rozmiarze 1100 L i 240 L; 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3689



4) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 45 osób - w rozmiarze l 100 L i 2 x 240 L; 

5) nie mniej niż 46 osób - w rozmiarze 2 x 1100 L. 

§ 10. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z obszaru zabudowy wielorodzinnej i wielorodzinnej osie-

dlowej oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych 

zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieru-

chomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2: 

1) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L i 90 L; 

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 Li 120 L; 

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 2 x 240 L; 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 3 x 240 L; 

5) nie mniej niż 41 osób - w rozmiarze 1100 L. 

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju pro-

dukowanych odpadów, uwzględniając następujące normy: 

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 L tygodniowo na każdego ucznia, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 

L tygodniowo na szkołę; 

2) dla przedszkoli - 3 L tygodniowo na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 L tygo-

dniowo na przedszkole; 

3) dla instytucji publicznych - 10 L tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 L tygo-

dniowo na instytucję; 

4) dla lokali handlowych - 10 L tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 L tygodnio-

wo na lokal; 

5) dla lokali gastronomicznych - 10 L tygodniowo na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 L tygodniowo na lokal; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 10 L tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej 

niż 120 L tygodniowo na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, 

poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 L na odpady; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 L 

tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 L tygodniowo na zakład; 

8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 10 L tygodniowo na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 L 

tygodniowo; 

9) dla domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych. 

§ 12. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, 

w jeden pojemnik o pojemności 120 L na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w 

liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, 

jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 

godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprez są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi 

na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie. 

§ 13. Tereny przeznaczone do użytku publicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć 

w pojemniki o pojemnościach minimalnych 20 L – na drogach publicznych, skwerach, placach zabaw, terenach 

sportowo-rekreacyjnych. 

§ 14. Przepisy od § 7 do § 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojem-

nika korzysta większa liczba osób niż określono tamże. 
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§ 15. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gro-

madzenia segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych niż zostały określone w  

§ 7 do § 10. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości 

w następujący sposób i z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nierucho-

mości i następnie przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy w sposób systematyczny gwaran-

tujący zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości: 

a) co najmniej 1 raz na miesiąc - w przypadku nieruchomości zamieszkałych (budynki jednorodzinne, go-

spodarstwa), 

b) co najmniej 2 razy na miesiąc - w przypadku nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne), 

c) co najmniej 1 raz na miesiąc lub na zgłoszenie - w przypadku nieruchomości niezamieszkałych; 

2) segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 - zbierać i gromadzić na terenie nieruchomości w 

pojemnikach lub workach odpowiednio dla danego rodzaju odpadu i następnie przekazywać wskazanemu 

przez gminę przedsiębiorcy w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie porządku i czystości na te-

renie nieruchomości: 

a) szkło bezbarwne i kolorowe – 1 raz na kwartał – w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych, 

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na miesiąc – w przypadku nieruchomości za-

mieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych, 

c) pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania: 

- 1 raz na miesiąc w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i nieruchomości nieza-

mieszkałych, 

- 2 razy na miesiąc w przypadku nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, 

d) papier i tektura - 1 raz na kwartał lub na zgłoszenie – odbierane tylko z nieruchomości wielorodzinnych, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - odbierane tylko z nieruchomości wielorodzinnych: 

- 1 raz na miesiąc – od 01.10 do 31.03, 

- 2 razy na miesiąc – od 01.04 do 30.09; 

3) pozostałe odpady segregowane i odpady niebezpieczne, o których mowa w § 2 - przekazywać jak poniżej: 

a) przeterminowane leki - zbiórka odbywać się będzie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych lub wyznaczonych aptekach i punktach aptecznych na terenie gminy. Adresy tych punktów 

będą podawane do publicznej wiadomości, 

b) papier i tektura (makulatura), opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, opony i metale zbierać i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsię-

biorcy zgodnie z harmonogramem, na indywidualne zgłoszenie lub do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w miarę 

możliwości na terenie posesji i przekazywać przedsiębiorcy na indywidualne zgłoszenie lub do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
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d) odpady, o których mowa w §2 pkt 6, odpady zielone i odpadu ulegające biodegradacji - zbierać 

i zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych. W przypadku braku kom-

postownika odbiór tych odpadów następuje zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2 e) lub w Punkcie Se-

lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieru-

chomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 

3. Na terenie gminy Daszyna tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

1) wyznacza się lokalizację PSZOK: Daszyna 34, 99-107 Daszyna; 

2) PSZOK przyjmuje dostarczone i pochodzące od mieszkańców gminy Daszyna, selektywnie zebrane odpa-

dy komunalne. 

§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczysto-

ści ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. Ustala się następujące 

zasady: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomo-

ści, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, jednak nie rzadziej niż 1 raz na mie-

siąc; 

2) osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 

z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 18. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na 

terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych. 

§ 19. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są in-

formować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

§ 20. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami to również: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach 

do tego nieprzeznaczonych; 

4) wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska przez podmioty; 

5) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów 

ulegających biodegradacji. 

§ 21. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz racjonalizacji 

procesu segregacji wymaga się redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opa-

kowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady. 

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 

§ 22. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zacho-

wania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwie-

rzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swo-

jej nieruchomości, która powinna być zabezpieczona przed wydostaniem się z niej zwierzęcia. 
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3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy 

lub w kagańcu. 

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela. 

5. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 

przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak 

również na chodnikach, placach, ulicach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) w zabudowie wielorodzinnej, na osiedlach mieszkaniowych, w budynkach wielomieszkaniowych, na tere-

nach wyznaczonych w planie zagospodarowana przestrzennego jako rekreacyjne; 

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; 

3) na terenach wpisanych do rejestru zabytków. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, 

by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia; 

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich, 

zgodnie z przepisami sanitarnymi; 

3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych nieczy-

stościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich; 

4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

5) padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu dzia-

łalność w tym zakresie; 

6) obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na te-

renie nieruchomości. 

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Gminy Daszyna. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Daszyna, po 

uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej 

deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9. 

Przepisy końcowe 

§ 25. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna traktowane są jako odpady zmie-

szane. 

§ 26. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy w Daszynie przyjmuje corocznie w drodze 

uchwały do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Daszyna. 
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