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UCHWAŁA NR XXVI/211/13 

RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach 

(Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 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 ich 

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 jej przeprowadzania.  

§ 2. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.), jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o:  

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, 

w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby 

sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został 

wybrany;  

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych;  

3) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  
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4) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące 

z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;  

5)  selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 

ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi 

samymi właściwościami i takim samym charakterem.  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:  

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:  

a) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

b) zużytych baterii i akumulatorów,  

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

f) zużytych opon,  

g) szkła,  

h) papieru i tektury,  

i) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,  

j) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji,  

k) odpadów zielonych;  

2) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia, i pozbywania się 

w sposób selektywny, a podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania w sposób 

selektywny odpadów, opisanych w ust. 1.  

3. W pojemnikach, o których mowa w § 6 zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego 

popiołu i żużlu.  

4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Pakosławice zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez usuwanie z chodnika błota, śniegu, 

lodu, i innych zanieczyszczeń w następujący sposób:  

1) odgarnianie śniegu i błota pośniegowego należy dokonywać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 

pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także w odległości co 

najmniej 0,5 m od pni drzew;  

2) usuwanie śliskości należy dokonywać wyłącznie poprzez posypywanie chodnika środkiem uszorstniającym;  

3) usuwanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco, a całkowite usunięcie 

skutków zjawisk atmosferycznych musi nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu opadów, nie później jednak niż 

w ciągu 3 godzin od momentu ich ustania;  

4) zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do kratek 

kanalizacji deszczowej;  

5) chodniki w okresie zimowym powinny być utrzymane w takim stanie, aby umożliwić swobodne mijanie się 

dwóch osób idących w przeciwnych kierunkach.  

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi pod warunkiem 

stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu do tego wyznaczonym.  
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2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem 

wykonywania napraw w miejscach do tego celu wyznaczonych.  

3. Wyznaczenie miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2 należy do właściciela nieruchomości.  

Rozdział 3. 

§ 6. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące 

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) pojemniki na odpady o pojemności od 30 litrów (L) do 70 L (kosze uliczne);  

2) pojemniki 60 L;  

3) szczelne worki o pojemności nie mniejszej niż 60 L ( możliwe do zastosowania tylko w przypadku 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych);  

4) przydomowe kompostowniki;  

5) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;  

6) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;  

7) pojemniki na odpady o pojemności 200 L;  

8) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;  

9) pojemniki na odpady o pojemności 700 L;  

10) pojemniki na odpady o pojemności 770 L;  

11) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;  

12) pojemniki kontenerowe o pojemności od 3,5 m3 do 10 m3;  

13) pojemniki o pojemności od 80 – 120 L, wykorzystywane w zabudowie jednorodzinnej    oraz pojemniki 

o pojemności 1,1- 1,5 m³, wykorzystywane zarówno w zabudowie            jednorodzinnej jak i wielorodzinnej 

(gniazda).  

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:  

1) czarny lub ciemnoszary - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;  

2) brązowy- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.  

4. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych.  

§ 7. 1. Pojemniki powinny zostać odpowiednio oznaczone dla danego rodzaju odpadu.  

2. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-2 oraz pkt 5-13 powinny posiadać deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.  

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

i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.  

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zagwarantowania swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu do 

punktu usytuowania pojemników na odpady, w celu ich opróżnienia.  

5. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne według 

potrzeb, w odległości nie większej jednak niż co 400 m.  

6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest wyposażyć się w pojemnik umożliwiającypozbywanie się 

odpadów komunalnych w ilości, jakie są wytwarzane na danej nieruchomości.  
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§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

a odpady są zbierane w sposób selektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta :  

1) do 2 osób - jeden pojemnik 60 l;  

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik 120 l;  

3) od 5 do 8 osób- dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l;  

4) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-3 proporcjonalnie 

do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 30 l na osobę.  

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady 

są zbierane w sposób nieselektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

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

1) do 3 osób jeden pojemnik 120 l;  

2) od 4 do 6 osób – dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l;  

3) od 7 do 12 osób- dwa pojemniki 240 l;  

4) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-3 proporcjonalnie 

do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 40 l na osobę.  

§ 9. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych 

a odpady są zbierane w sposób selektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta :  

1) do 2 osób jeden pojemnik 60 l;  

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik 120 l;  

3) od 5 do 8 osób- dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l;  

4) od 9 do 16 osób- dwa pojemniki 240 l;  

5) od 17 do 24 osób- trzy pojemniki 240 l;  

6) od 25 do 32 osób- cztery pojemniki 240 l;  

7) od 33 do 36 osób- jeden pojemnik 1100 l;  

8) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-7 proporcjonalnie 

do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 30 l na osobę.  

2. Dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych, a odpady 

są zbierane w sposób nieselektywny ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

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

1) do 3 osób jeden pojemnik 120 l;  

2) od 4 do 6 osób – jeden pojemnik 240 l;  

3) od 7 do 12 osób- dwa pojemniki 240 l;  

4) od 13 do 18 osób- trzy pojemniki 240 l;  

5) od 19 do 24 osób- cztery pojemniki 240 l;  

6) od 25 do 27 osób- jeden pojemnik 1100 l;  

7) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych od pkt 1-6 proporcjonalnie 

do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres miesiąca wynosi 40 l na osobę.  

§ 10. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się 

ilości wytwarzanych odpadów :  

a) szkoły wszelkiego typu 5 l na ucznia, pracownika na tydzień, przedszkola 3 l na dziecko, pracownika;  
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b) lokale handlowe 20 l na tydzień na każde 10 m2 lub zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na każdy lokal;  

c) lokale gastronomiczne 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;  

d) zakłady usługowe, produkcyjne i rzemieślnicze 10 l na każdego zatrudnionego na tydzień;  

e) instytucje publiczne 10 l na tydzień na osobę  

2. Jeżeli odpady będą zbierane w sposób nieselektywny należy zwiększyć dwukrotnie ilość wymaganej 

objętości odpadów.  

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli 

zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 8 – § 10 nie gwarantuje 

zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.  

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono minimalnych pojemności pojemników § 

8 – § 10 stosuje się odpowiednio.  

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa w § 

3 ust. 1 pkt 2 gromadzić w pojemnikach, o których mowa w § 6 – § 11, celem odebrania ich przez podmiot 

odbierający odpady komunalne.  

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa w § 

3 ust. 1 pkt 1 zbierać i pozbywać się w następujący sposób:  

1) meble oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  odbierane są od 

mieszkańców 1 raz w roku przez podmiot odbierający odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem;  

2) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są przez podmiot odbierający odpady, po wcześniejszym 

zgłoszeniu, według potrzeb właściciela nieruchomości;  

3) przeterminowane leki należy oddawać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów w postaci 

aptek usytuowanych na terenie gminy Pakosławice;  

4) zużyte baterie i akumulatory oddawać należy do punktów selektywnej zbiórki odpadów w postaci specjalnych 

pojemników rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych instytucjach użyteczności publicznej;  

5) odpady zielone odbierane są przez podmiot odbierający odpady w specjalnie oznakowanych workach, po 

wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości;  

6) zużyte opony oraz chemikalia należy oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów, wyznaczonego 

przez gminę;  

7) szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy oddawać do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów w postaci ogólnodostępnych pojemników – „dzwonów” – na szkło, papier, 

tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe, znajdujących się w miejscach wyznaczonych przez gminę ;  

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy 

oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów, wyznaczonych przez gminę, jednakże dopuszcza się 

prowadzenie przez właściciela nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.  

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odpady, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 

1 obowiązani są gromadzić w pojemnikach, o których mowa w § 6 oraz § 10, celem odebrania ich przez podmiot 

odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z nim zawartej.  
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5. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w dniu odbioru, 

bezpośrednio przed posesją w miejscu widocznym na wyrównanej i utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed 

zbieraniem się wody i błota. W okresie zimowym należy usunąć zalegający śnieg, gwarantując swobodny dojazd 

pojazdami specjalistycznymi.  

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób systematyczny, 

zabezpieczający przed wysypywaniem się odpadów z pojemników.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości:  

1) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu;  

2) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji:  

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu,  

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc.  

4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych:  

1) szkła – 1 raz na dwa miesiące;  

2) papieru i tektury – 1 raz na dwa miesiące;  

3) opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali – 1 raz na dwa miesiące;  

4) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 raz na kwartał;  

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 1 raz na rok.  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na pół roku. Ilość odebranych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości 

wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku nie podłączenia nieruchomości do gminnej sieci 

wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie przeciętnych norm zużycia wody.  

3. Dojazd do zbiornika bezodpływowego w celu jego opróżnienia powinien być zapewniony przez właściciela 

nieruchomości przez okres całego roku, zgodnie z warunkami określonymi umową na jego opróżnianie i transport 

nieczystości ciekłych.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 15. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości na 

terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów zielonych.  

§ 16. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do 

właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.   

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  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

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

nieruchomości.  
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3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy.  

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

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.  

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 

warunkiem przestrzegania następujących warunków:  

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

2) nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł      prawny.  

§ 19. 1. Deratyzację na terenie gminy Pakosławice należy przeprowadzać dwukrotnie w roku, w następujących 

okresach:  

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia;  

2) od 1 października do 31 października.  

2. Obowiązkowi deratyzacji w terminach ustalonych w ust. 1 podlegają wszystkie nieruchomości na terenie 

gminy Pakosławice.  

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.  

§ 21. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  
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