
UCHWAŁA NR XXXIII/198/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska Iwonicza-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Tracą moc: 

᠆  Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju z dnia 26 marca 2013r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz–Zdrój, 

᠆  Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

᠆  Uchwała Nr XVII/81/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu–Zdroju z dnia 29 października 2019r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/198/2021 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 25 marca 2021 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY   
 IWONICZ -ZDRÓJ 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne. 

  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-
Zdrój. 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali 

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

4) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych lub cmentarzy, 

7) oraz odpady komunalne typu: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki i chemikalia, 

c) 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, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1, stanowią niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych. 

§ 3. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je 
w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
zgromadzonych w wydzielonych miejscach składowania odpadów wyłącznie za zgodą zarządcy 
nieruchomości. 
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2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu 
ich opróżnienia. 

§ 4. Zaleca się kompostowanie i wykorzystywanie bioodpadów ulegających biodegradacji, które może 
odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod warunkiem, że nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości. Zaleca się stosowanie środków przyśpieszających kompostowanie. 

§ 5. Warunkiem uznania, że odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 są zbierane w sposób selektywny 
jest: 

a) regularne wystawianie lub dostarczanie do gminnego PSZOK-u poszczególnych frakcji zbieranych 
selektywnie, nie rzadziej niż w okresach wskazanych w § 13 regulaminu oraz 

b) brak odpadów segregowanych w odpadach niesegregowanych (zmieszanych). 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak aby 
nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych i pojazdów. 

3. Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych 
i pojazdów. 

§ 7. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające 
ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Instalacja odprowadzająca 
ścieki musi być wyposażona w odstojnik i łapacz oleju. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do wód lub do 
ziemi jest zabronione. 

2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 
samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza oraz 
nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalne 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 ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanej zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych 
wytworzonych na nieruchomości w pojemnikach lub workach z uwzględnieniem ilości wytwarzanych 
odpadów oraz ilości osób z nich korzystających. 

2. 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 
wytwarzanych odpadów. 

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l, 

2) kosze dla klientów lokali spożywczych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji o minimalnej pojemności 
30 l, 

3) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności  50 l, przystosowane do odbioru przez pojazdy 
specjalistyczne do zbierania odpadów, 

4) pojemniki (dzwony) o minimalnej pojemności  1500 l, przystosowane do odbioru przez pojazdy 
specjalistyczne do zbierania odpadów segregowanych, 

5) worki o minimalnej pojemności 60 l. 

2. Zestaw do zbierania odpadów: 
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1) dla domów jednorodzinnych: 

a) pojemniki lub worki  na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności  100 l 
i grubości co najmniej 0,06mm, 

b) pojemniki lub worki na: 

᠆ papier  o minimalnej pojemności  100 l i grubości co najmniej 0,06mm, 

᠆ szkło o minimalnej pojemności 80 l i grubości co najmniej 0,06mm, 

᠆ tworzywa sztuczne i metale o minimalnej pojemności 100 l i grubości co najmniej 0,06mm, 

᠆ odpady ulegające biodegradacji o minimalnej pojemności 80 l i grubości co najmniej 0,06mm, 

2) dla budynków wielomieszkaniowych: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l lub 
worki, o których mowa w pkt 1 lit. a), 

b) pojemniki (dzwony) przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru (tektury), 
tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych o minimalnej pojemności 1500 l lub worki, 
o których mowa w pkt 1 lit. b). 

3. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są stosować pojemniki (worki) 
o odpowiedniej pojemności i ilości dostosowanej do liczby mieszkańców oraz harmonogram odbioru odpadów. 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz inne odpady zbierane w sposób selektywny, 
z wyłączeniem odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 7, należy gromadzić  w następujących pojemnikach 
(workach): 

1) pojemnik (worek) koloru szarego na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,    z napisem 
„Odpady niesegregowane” oraz naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów 
i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

2) pojemnik (worek) koloru niebieskiego na papier, tekturę i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
z napisem „Papier” oraz  naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod 
identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

3) pojemnik (worek) koloru zielonego na szkło białe i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 
z napisem „Szkło” oraz  naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod 
identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

4) pojemnik (worek) koloru żółtego na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali  oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowych, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”  oraz  naklejką na worku zawierającą 
oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

5) pojemniki (worek) koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji, z napisem „Bio” oraz naklejką na 
worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

przy czym dopuszcza się możliwość pokrycia pojemników innych niż worki odpowiednim kolorem tylko 
w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny 
dla korzystających z pojemnika. 

§ 10. 1.  Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
należy do obowiązku właściciela nieruchomości, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez gminę do czasowego 
gromadzenia odpadów przed ich odbiorem. 

2. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych winny być utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym przez właścicieli nieruchomości, w szczególności zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych, natomiast worki winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 
odpadów (worki nieuszkodzone, szczelnie zamknięte). 
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§ 11. 1.  Nie dopuszcza się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 
gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, 
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 
z działalności gospodarczej, itp.  

2. Nie dopuszcza się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych. 

3. Nie dopuszcza się spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego drewna, papieru 
i tektury. 

4. Nie dopuszcza się spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji 
w szczególności: opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych np. mokrych liści i traw 
powodujących nadmierne zadymienie, a także wypalania suchych traw. 

5. Nie dopuszcza się wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na 
terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

6. Nie dopuszcza się zakopywania odpadów komunalnych. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zapobiegają przepełnianiu się pojemników lub worków przeznaczonych 
do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów i ich rozsypywaniu. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób systematyczny, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 13. 1. Dla budynków jednorodzinnych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób 
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:  

1) pojemniki (worki) na odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, 

2) pojemniki (worki) na papier, tekturę są odbierane 1 raz na 2 miesiące, 

3) pojemniki (worki) ze szkłem odbierane są 1 raz na 2 miesiące, 

4) pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane są nie rzadziej niż 
2 razy w miesiącu. 

2. Dla budynków wielomieszkaniowych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób 
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:  

1) pojemniki (worki) na odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

2) pojemniki (worki) na papier, tekturę są odbierane 1 raz na miesiąc, 

3) pojemniki (worki) ze szkłem odbierane są 1 raz na 2 miesiące, 

4) pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane są nie rzadziej niż 
2 razy w miesiącu. 

3. Częstotliwość pozbywania się odpadów: 

1) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7  – co najmniej 2 razy w roku w wyznaczonych miejscach na terenie 
Gminy Iwonicz-Zdrój, po wcześniejszym podaniu terminu odbioru w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 
przez ogłoszenie na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl   za uprzednim co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem 

2) ulegających biodegradacji - wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, przy zachowaniu przepisów 
sanitarnych oraz utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych: 

a) w przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach rozstawionych w miejscach publicznych, 

b) w przypadku dostarczania odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. 
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4. Istnieje możliwość częstszego pozbywania się odpadów komunalnych w drodze dodatkowej odpłatnej 
usługi świadczonej przez Gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

5. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na stan sanitarno-
porządkowy posesji. 

6. Sposób pozbywania się pozostałych odpadów zbieranych selektywnie: 

a) odpady niebezpieczne, chemikalia, akumulatory, 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, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (przy zachowaniu limitu 4 opon z jednego gospodarstwa 
domowego w ciągu roku), odpady budowlane i rozbiórkowe należy bezpośrednio wywozić do Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju, 

b) przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub 
bezpośrednio wywozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-
Zdroju. Adresy aptek będą podawane do publicznej wiadomości. 

c) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej bądź bezpośrednio wywozić do Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy 
wystawiać przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę 
nieruchomości lub organizatora zbiórki, z którego odbierane będą przez uprawniony podmiot zgodnie 
z harmonogramem, bądź bezpośrednio wywozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 14. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
ustala się: 

1) 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 maja do 30 września, a częściej wg potrzeb; 

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, podmiot uprawniony ma 
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

3) usuwanie odpadów z cmentarzy komunalnych odbywa się zgodnie z umową zawartą z usługobiorcą. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek pozbywania 
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia 
się urządzeń do gromadzenia tych nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości 
oraz ochrony wód i gleby. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się wyłącznie przez 
uprawnionego przedsiębiorcę. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1. W celu realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gmina będzie 
podejmować działania zmierzające do: 

1) podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie akcji informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m. in. 
ograniczania lub minimalizacji wytwarzanych odpadów poprzez: 

a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

b) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań, 

c) używanie toreb wielokrotnego użytku, 

d) kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, 
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2) eliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów, 

3) likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, 
aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia, 

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, 
chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi. 

§ 18. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
terenach do wspólnego korzystania w szczególności takich jak: drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny 
zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Zebrane 
odpady należy umieścić w przyulicznym koszu przeznaczonym na tego rodzaju odpady. 

Rozdział 7. 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 19. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie gminy, z wyjątkiem nieruchomości 
zabudowanych: 

a) budynkami wielolokalowymi, 

b) budynkami użyteczności publicznej. 

§ 20. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, niewymienionych w § 19, utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem: 

a) zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na działki 
sąsiednie, 

b) gromadzenia i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób, niepowodujący zanieczyszczenia 
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

c) niepowodowania nadmiernych uciążliwości (np. hałas, odór) dla nieruchomości sąsiednich, 

d) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych obiektami mieszkalno-gospodarczymi zobowiązani są do 
przeprowadzania, w miarę potrzeby, zabiegów deratyzacyjnych.  

§ 22. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty:  

1)  w których prowadzone są usługi w zakresie zakwaterowania, 

2)  w których prowadzone są usługi w zakresie żywienia, 

3)  w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczych, 

4)  w których prowadzona jest działalność kulturalna, rozrywkowa oraz odbywają się przyjęcia 
okolicznościowe, 

5)  budynków wielorodzinnych, 

6)  zakładów opieki zdrowotnej, 

7)  zakładów opieki społecznej, 

8)  placówek oświatowych 
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zobowiązani są do przeprowadzania w nich deratyzacji, co najmniej dwa razy w roku, tj.:  

᠆ deratyzację wiosenną - w kwietniu każdego roku, 

᠆ deratyzację jesienną - we wrześniu każdego roku. 

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe. 

§ 23. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Burmistrz Gminy Iwonicz-
Zdrój przy pomocy Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
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