
UCHWAŁA NR XXV/141/2017
RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) - Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się  Uchwałę Nr XX/117/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 19 sierpnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnogrodzie

Piotr Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1423



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXV/141/2017 
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie 
z dnia 28 lutego 2017 r. 

 
 

Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród 

 

 

Rozdział I 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016.  poz. 

250 z dnia 2016.02.29). 

 

Rozdział II 

Wymagania 

 

§2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na swoim terenie czystości i porządku oraz należytego 

stanu sanitarno – higienicznego, poprzez: 

1. prowadzenie selektywnej zbiórki powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych i ich 

przekazywanie podmiotom uprawnionym do odbioru odpadów, w sposób opisany w Rozdziale III; 

2. niezwłoczne usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz 

ciągów pieszych, przyległych bezpośrednio do nieruchomości, a także innych zanieczyszczeń w miarę 

zaistniałych potrzeb, w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz w sposób 

umożliwiający ich uprzątnięcie przez odpowiednie służby; 

3. systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych; 

4. systematyczne opróżnianie oraz utrzymywanie w dobrym stanie technicznym pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych; 

5. uprzątnięcie z chodników, ulic, parków itp. odchodów po swoich zwierzętach. 
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§ 3 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących 

warunków (dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdów): 

Na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego miejsce mycia jest utwardzone, a 

powstające podczas mycia ścieki odprowadzane są (po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu) do 

kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba). Ścieki takie nie mogą być  

odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi. Dopuszcza się 

prowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie 

nieruchomości tylko za zgodą jej właściciela i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości. Wykonywane naprawy nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady 

są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3. Zabronione jest niekontrolowane wypuszczanie psów poza teren posesji. 

 

Rozdział III 

Ogólne zasady selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tarnogród 

 

§ 4 

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

 

1. Na terenie Gminy Tarnogród prowadzi się zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie 

nieruchomości: 

1) odpady gromadzone w sposób selektywny, tj.: 

a) opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, 

b) papier i tektura, 

c) plastik, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady ulegające biodegradacji, 

e) metale, 

f) popioły pochodzące z palenisk domowych, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) zużyte opony 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) przeterminowane leki, 

l) odzież i tekstylia, 

m) odpady niebezpieczne (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony 
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roślin, lampy rtęciowe, świetlówki), 

n) przepracowane oleje silnikowe, 

o) szkło pozostałe, 

p) odpady zielone (trawa, liście, chwasty, zrębki, drobne gałęzie) 

q) czyste odpady budowlane i rozbiórkowe, 

r) pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, 

s) odpady z tekstyliów. 

2) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane i pozostałe po segregacji). 

2. Odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ÷ f oraz w pkt 2, właściciele nieruchomości są 

obowiązani do gromadzenia w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, niezwłocznie od 

chwili ich powstania oraz w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów 

zbieranymi selektywnie, z wyłączeniem tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, które 

należy gromadzić w jednym pojemniku lub worku oraz zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpady 

te należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów, w terminach 

ustalonych w harmonogramie odbioru tych rodzajów odpadów lub, w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych przez mieszkańców, w terminach ustalonych w zawartych umowach z podmiotem 

uprawnionym. 

3. Odpady, o których mowa w pkt 1 ust. 1 lit. g ÷ i, należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do odbioru 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów w formie tzw. „wystawki”, w terminach ustalonych w 

harmonogramie odbioru tych rodzajów odpadów lub, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

przez mieszkańców, w terminach ustalonych w zawartych umowach z podmiotem uprawnionym. 

4. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ÷ s są odbierane bezpłatnie wyłącznie w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości 

na której zamieszkują mieszkańcy. 

5. Odpady gromadzone w workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć przed 

rozsypaniem. 

6. Dopuszcza się, aby w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji w części 

dotyczącej odpadów kuchennych były zbierane selektywnie i przeznaczone do kompostowania w 

przydomowym kompostowniku lub zagospodarowane we własnym zakresie. 

7. Dopuszcza się zagospodarowanie – kompostowanie - w przydomowym kompostowniku odpadów 

zielonych takich jak: gałęzie, trawa, liście. Można je też dostarczyć do punktu zbiórki lub bezpośrednio 

do miejsca wskazanego przez przedsiębiorcę albo zagospodarować we własnym zakresie. Bez 

dodatkowej opłaty mieszkaniec możne dostarczyć w/w odpady do PSZOK w ilości nie przekraczającej 

1m sześciennego od gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym. 

8. Przeznaczone do selektywnego zbierania odpady opakowaniowe i inne odpady należy zgnieść w celu 

zmniejszenia ich objętości - o ile pozwala na to materiał, z którego zostały wykonane. 

9. Z zabudowy wielolokalowej odpady selektywnie zbierane odbierane będą z zabezpieczonych 
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pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie tej zabudowy w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i wskazanych przez 

właściciela lub zarządcę. 

10. Przeterminowane leki można dostarczyć do punktu zbiórki lub wrzucić do pojemników przeznaczonych 

do ich gromadzenia znajdujących się w aptekach. 

11. ZBA można dostarczyć do punktu zbiórki lub do sklepów, szkół. 

12. Odpady budowlane przedsiębiorca ma obowiązek odebrać w ramach zryczałtowanej opłaty tylko w 

przypadku gdy powstały one w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontów nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do starosty. Bez 

dodatkowej opłaty mieszkaniec może dostarczyć w/w odpady do PSZOK w ilości nie przekraczającej 

1m sześciennego od gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym. 

13. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 2 razy 

w roku zgodnie z harmonogramem. Zaleca się osobiste dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do 

punktu zbiórki, szczególnie, jeśli ich rozmiary sprawiałyby trudności z załadunkiem pracownikom firmy 

prowadzącej zbiórkę. 

14. Zużyte opony odbierane będą z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 2 razy w roku 

zgodnie z harmonogramem. W czasie zbiórki odbierane będą wyłącznie opony pochodzące z 

gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 8 szt. rocznie. Pozostałe opony należy dostarczyć 

bezpośrednio do gminnego punktu  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

15. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje odpady dostarczone przez 

mieszkańców wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ÷ s. 

16. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest w Tarnogrodzie na placu 

oczyszczalni ścieków położonym przy ul. Biłgorajskiej. 

 

§5 

Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych 

 

1. Odpady komunalne właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać w szczelnych pojemnikach i 

kontenerach, które posiadają, wymagane odrębnymi przepisami, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 

zostały dopuszczone do stosowania na terenie naszego kraju oraz szczelnych workach wykonanych z 

tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dostosowanych do cyklu odbioru 

odpadów. 

Dopuszcza się stosowanie pojemników na zmieszane odpady komunalne o następujących pojemnościach: 

1) 110 litrów 

2) 120 litrów 

3) 1100 litrów 

4) 7000 litrów - KP7. 
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2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosować ilość i wielkość pojemników na zmieszane odpady 

komunalne do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

3. Na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej właściciel jest 

zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na zmieszane odpady 

komunalne o pojemności min. 110 litrów. 

4. Właściciel lub zarządca zabudowy wielolokalowej wyposaży nieruchomość w pojemniki o 

pojemnościach 110, 120 lub 1100 l w zależności od liczby zamieszkałych lokali. Ilość i pojemność 

pojemników ma być zgodna z  § 5   ust. 2 niniejszego regulaminu. 

5. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady 

komunalne mają obowiązek dostosować pojemność pojemników do swoich potrzeb uwzględniając cykl  

odbioru odpadów komunalnych i wyposażyć nieruchomość w  pojemniki o minimalnej wielkość 110 

litrów, 

6. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny spełniać następujące warunki: 

− żółty – o pojemności minimalnej 120 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości co 

najmniej 60 mikronów, przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,    

− niebieski - o pojemności minimalnej 120 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości 

co najmniej 60 mikronów przeznaczony na papier i tekturę, 

− brązowy - o pojemności minimalnej 80 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości co 

najmniej 60 mikronów, przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, w tym  odpady zielone, 

− szary - o pojemności minimalnej 80 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości co 

najmniej 60 mikronów, przeznaczony  na zimny popiół, 

− czerwony – o pojemności minimalnej 80 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości 

co najmniej 80 mikronów, przeznaczony na odpady z opakowań szklanych, 

7. Pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy 

wielorodzinnej powinna wynosić minimum 1100 litrów na każdą frakcję odpadów. 

8. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów powinny być oznaczone jakie odpady mogą być w nich 

gromadzone. 

9. Z zastrzeżeniem zapisów §4 pkt 12 niniejszego regulaminu do gromadzenia odpadów budowlanych 

dopuszcza się stosowanie kontenerów o minimalnej pojemności 1100 litrów. Wywóz tych odpadów 

odbywał się będzie na podstawie oddzielnych umów pomiędzy właścicielem nieruchomości, a 

podmiotem odbierającym odpady. 

10. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 

leki dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności minimum 5 litrów. Dotyczy pojemników 

ustawionych w lokalach użyteczności publicznej (sklepy, szkoły itp.). 
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§6 

Częstotliwość zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

 

1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych oraz bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne: 

• z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

• z budynków wielolokalowych w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

• z budynków jednorodzinnych położonych w granicach administracyjnych miasta Tarnogród w 

okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

• z budynków jednorodzinnych położonych w granicach administracyjnych miasta Tarnogród w 

okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

• z budynków jednorodzinnych położonych w części wiejskiej Gminy Tarnogród nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

2. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

lit. a, b, c, e, f.: 

Raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f odbierane będą od 

mieszkańców raz miesiącu w okresie od listopada do marca. 

3. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

lit. g, h, i: 

Dwa razy w roku z tzw. „wystawek”. 

4. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ÷ s należy dostarczać osobiście do punktu zbiórki 

wskazanego przez gminę. 

5. Opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich napełniania przez służby sprzątające 

miasto, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

6. Wywóz odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy prowadzony jest na 

podstawie i w terminach określonych w umowach pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem 

odbierającym odpady z zastrzeżeniem, że wywóz odpadów z w/w nieruchomości powinien być 

realizowany nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

 

§7 

Zasady przekazywania zebranych odpadów komunalnych 

 

1. Zebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości gromadzi w  pojemnikach lub workach. 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla 

pracowników przedsiębiorcy. W dniu wywozu określonym w harmonogramie właściciel wystawi 

zebrane i przygotowane do transportu odpady przed wejściem na nieruchomość. 

3. W przypadku gdy odległość między drogą, a wejściem na posesję jest większa niż 15 m właściciel jest 
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zobowiązany do dostarczenia przygotowanych do odbioru odpadów do pasa drogi, którą poruszają się 

pojazdy specjalistyczne przeznaczone do odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 

opony muszą być zgromadzone w terminie przewidzianym w harmonogramie w miejscu zapewniającym 

łatwy dostęp pracowników przedsiębiorcy oraz dojazd pojazdem specjalistycznym. 

5. Przekazane do transportu odpady zgromadzone w workach muszą być zabezpieczone przez właściciela 

nieruchomości przed rozsypaniem. 

 

§8 

Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Częstotliwość opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynika z ich 

pojemności i tempa zapełniania. Należy je opróżniać nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące. 

 

Rozdział IV 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§9 

Cele główne: 

1) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami 

ochrony środowiska. 

2) Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. 

3) Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych. 

4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zgodnie z WPGO na lata 2012-2023 w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące 

cele: 

1) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

odpadów, aby nie było składowanych: 

- do dnia 16 lipca 2020 roku  - więcej niż 35 % 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

2) Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych przynajmniej 

takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości 
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odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie 

minimum 50 % ich masy do końca 2020 roku; 

3) Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych  i poddanie 

ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące  poziomy odzysku odpadów 

budowlano-remontowych: 

- rok 2017 - 55% 

- rok 2020 – 70%. 

4) Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie 

procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego 

gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku: 

- rok 2017 – 80% 

- rok 2020 – 95%. 

5) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego 

gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gminy  celem ich przekazania do centralnych 

obiektów unieszkodliwiania: 

- rok 2017 – 60% 

- rok 2020 - 95%. 

2. Zgodnie w WPGO dla województwa lubelskiego na lata 2012-2023 w gospodarce odpadami 

komunalnymi: 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę są zagospodarowywane 

w następujący sposób: 

a) odpady nie selekcjonowane wywożone będą do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczych 

znajdujących się w Regionie Południowym zgodnie z WPGO; 

b) surowce wtórne pochodzące z selektywnej zbiórki dowożone będą do instalacji regionalnej lub 

instalacji zastępczych znajdujących się w Regionie Południowym zgodnie z WPGO; 

c) odpady zielone i osady ściekowe dowożone będą do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczych 

znajdujących się w Regionie Południowym zgodnie z WPGO; 

d) odpady niebezpieczne dowożone do Punktu zbiórki znajdującego się terenie gminy, a następnie 

przekazane przedsiębiorcy. 

 

Rozdział V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

 

§10 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
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zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§11 

Szczególne obowiązki ciążą na osobach posiadających psy i polegają one na: 

1) prowadzeniu psa na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych; 

2) natychmiastowym zawiadomieniu służb weterynaryjnych o pojawieniu się u psa objawów 

wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną. 

 

Rozdział VI 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§12 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 

następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290); 

2) ograniczenie wszelkiej uciążliwości hodowli do obszaru nieruchomości. 

 

Rozdział VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

 

§13 

1. Wyznacza się zabudowany obszar gminy Tarnogród jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji 

przeprowadzanej corocznie w terminie od dnia 1 października do 31 października. 

 

§14 

1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, będą określone obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. 
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