
UCHWA A NR XXVI/269/2012

RADY MIEJSKIEJ  W SUWA KACH

z dnia 26 wrze nia 2012 r.

w sprawie przyj!cia Regulaminu utrzymania czysto"ci i porz#dku na terenie miasta Suwa$k 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz!dku w gminach (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 391, poz. 951), po zasi"gni"ciu opinii Pa#stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Suwa$kach, Rada Miejska w Suwa$kach uchwala, co nast"puje: 

§ 1. Uchwala si" Regulamin utrzymania czysto ci i porz!dku na terenie miasta Suwa$k, stanowi!cy 

za$!cznik do uchwa$y. 

§ 2. Wykonanie uchwa$y powierza si" Prezydentowi Miasta Suwa$k. 

§ 3. Traci moc uchwa$a nr XLV/419/2010 Rady Miejskiej w Suwa$kach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czysto ci i porz!dku na terenie miasta Suwa$k (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 58, poz. 957). 

§ 4. Traci moc uchwa$a nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Suwa$kach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie 

zasad utrzymywania psów na terenie miasta Suwa$k (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 59, poz. 532). 

§ 5. Uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia w Dzienniku Urz"dowym 

Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodnicz!cy Rady Miejskiej 

w Suwa$kach 

Andrzej Pawe$ Chuchnowski



Za !cznik do Uchwa y Nr XXVI/269/2012 

Rady Miejskiej w Suwa kach 

z dnia  26 wrze"nia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czysto ci i porz!dku na terenie miasta Suwa"k 

Rozdzia" 1.

Postanowienia ogólne 

Ilekro# w Regulaminie jest mowa o: 

1) w a"cicielach nieruchomo"ci - nale$y przez to rozumie# wspó w a"cicieli, u$ytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadaj!ce nieruchomo"ci w zarz!dzie lub u$ytkowaniu, a tak$e inne 

podmioty w adaj!ce nieruchomo"ci!; je$eli nieruchomo"# jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, 

w których ustanowiono odr%bn! w asno"# lokali, obowi!zki w a"ciciela nieruchomo"ci obci!$aj! osoby 

sprawuj!ce zarz!d nieruchomo"ci! wspóln!, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o w asno"ci lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub w a"cicieli 

lokali, je$eli zarz!d nie zosta  wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy; 

2) odpadach komunalnych - nale$y przez to rozumie# odpady powstaj!ce w gospodarstwach domowych, 

z wy !czeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a tak$e odpady niezawieraj!ce odpadów 

niebezpiecznych pochodz!ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl%du na swój charakter lub 

sk ad s! podobne do odpadów powstaj!cych w gospodarstwach domowych; 

3) odpadach wielkogabarytowych - nale$y przez to rozumie# odpady komunalne, które ze wzgl%du na swoje 

rozmiary lub mas% nie mog! by# zbierane w typowych pojemnikach na odpady; 

5) odpadach zielonych - nale$y przez to rozumie# stanowi!ce cz%"ci ro"lin odpady komunalne pochodz!ce 

z piel%gnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyj!tkiem odpadów pochodz!cych z czyszczenia ulic 

i placów; 

6) odpadach opakowaniowych - nale$y przez to rozumie# opakowania z papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych, szk a, metalu, wielomateria owe; 

7) odpadach budowlanych - nale$y przez to rozumie# odpady materia ów budowlanych pochodz!ce 

z remontów i budów; 

8) nieczysto"ciach ciek ych - nale$y przez to rozumie# "cieki gromadzone przej"ciowo w zbiornikach 

bezodp ywowych; 

9) zwierz%tach domowych - nale$y przez to rozumie# zwierz%ta tradycyjnie przebywaj!ce wraz 

z cz owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz owieka 

w charakterze jego towarzysza; 

10) zwierz%tach gospodarskich - nale$y przez to rozumie# zwierz%ta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz!t gospodarskich. 

Rozdzia" 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz!dku na terenie nieruchomo ci 

§ 1. 1. W a"ciciele nieruchomo"ci obowi!zani s! do selektywnego zbierania nast%puj!cych rodzajów 

odpadów: 

1) zielone; 

2) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.); 

3) odpady opakowaniowe ze szk a, w podziale na szk o bezbarwne i kolorowe; 

4) tworzywa sztuczne i metale; 

5) zu$yte baterie i akumulatory; 

6) zu$yty sprz%t elektryczny i elektroniczny; 

7) przeterminowane leki; 



8) chemikalia; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zu$yte opony; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) opakowania wielomateria owe. 

2. Zmieszane odpady komunalne nie mog! zawiera# rodzajów odpadów wymienionych w ust.1. 

§ 2. 1. W a"ciciele nieruchomo"ci maj! obowi!zek uprz!tni%cia z cz%"ci nieruchomo"ci s u$!cych do 

u$ytku publicznego b ota, "niegu i lodu niezw ocznie po ich wyst!pieniu, natomiast innych zanieczyszcze& 

w miar% wyst%puj!cych potrzeb. 

2. Uprz!tni%te b oto, "nieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mog! by# gromadzone w miejscach 

niepowoduj!cych zak óce& w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku mo$liwo"ci takiego 

gromadzenia usuni%te z nieruchomo"ci. 

3. W przypadku oblodzenia nale$y cz%"# nieruchomo"ci s u$!cej do u$ytku publicznego posypa# piaskiem 

lub innym "rodkiem zapobiegaj!cym "lisko"ci w celu jej zlikwidowania. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo$e odbywa# si% pod warunkiem: 

1) mycia jedynie nadwozia samochodu; 

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych cz%"ciach nieruchomo"ci; 

3) mycia przy u$yciu "rodków ulegaj!cych biodegradacji; 

4) odprowadzania powstaj!cych "cieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodp ywowego lub kanalizacji 

deszczowej. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mo$e odbywa# si% wy !cznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania "rodowiska i gromadzenia powstaj!cych odpadów w urz!dzeniach do tego 

przeznaczonych; 

2) niestwarzania uci!$liwo"ci dla mieszka&ców s!siednich nieruchomo"ci. 

§ 4. W a"ciciel nieruchomo"ci zobowi!zany jest utrzymywa# czysto"# i porz!dek na nieruchomo"ci, w tym 

gromadzi# odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (tak$e kompostownikach), uprz!ta# 

zanieczyszczenia z powierzchni nieruchomo"ci oraz kosi# trawy i chwasty. 

Rozdzia" 3.

Rodzaje i minimalna pojemno # pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz!dkowym i technicznym 

§ 5. 1. W a"ciciel nieruchomo"ci zapewnia utrzymanie czysto"ci i porz!dku na terenie nieruchomo"ci m.in 

przez wyposa$enie jej w specjalistyczne pojemniki  na odpady o odpowiedniej pojemno"ci, uwzgl%dniaj!cej 

cz%stotliwo"# i sposób pozbywania si% odpadów z nieruchomo"ci. 

2. W przypadku w a"cicieli nieruchomo"ci, którzy nie posiadaj! technicznych mo$liwo"ci wyposa$enia jej 

w odpowiednie pojemniki, obowi!zek, o którym mowa w ust. 1, mo$e zosta# zrealizowany w drodze 

porozumienia z w a"cicielem s!siaduj!cej nieruchomo"ci. W takim przypadku minimalna pojemno"# 

pojemników stanowi sum% minimalnych pojemno"ci dla poszczególnych nieruchomo"ci, z uwzgl%dnieniem 

cz%stotliwo"ci odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomo"ciach. 

§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie nale$y gromadzi# w odpowiadaj!cych obowi!zuj!cym 

normom pojemnikach, w nast%puj!cych kolorach: 

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tektur%, o minimalnej pojemno"ci 60 litrów; 

2) $ó tych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateria owe o minimalnej 

pojemno"ci 60 litrów; 

3) zielonych, z przeznaczeniem na szk o kolorowe, o minimalnej pojemno"ci 60 litrów; 

4) bia ych, z przeznaczeniem na szk o bezbarwne, o minimalnej pojemno"ci 60 litrów; 

5) br!zowych, z przeznaczeniem na odpady zielone, o minimalnej pojemno"ci 60 litrów. 



2. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych mo$na stosowa# 

przezroczyste worki foliowe, w kolorach okre"lonych w ust. 1, o pojemno"ci 60 - 120 litrów. 

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej nale$y wyposa$y# 

w pojemniki na odpady zmieszane oraz minimum  niebieski, $ó ty, zielony i bia y na odpady zebrane 

selektywnie. 

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane nale$y gromadzi# w wy !cznie do tego celu przeznaczonych 

pojemnikach, odpowiadaj!cych obowi!zuj!cym normom. Z wyj!tkiem pojemników o których mowa w § 

9 ust. 1, minimalna pojemno"# pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 110 litrów. 

2. W a"ciciel nieruchomo"ci zobowi!zany jest wyposa$y# j! w pojemniki na zmieszane odpady komunalne 

o minimalnej pojemno"ci uwzgl%dniaj!cej nast%puj!ce normy: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszka&ca, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 110 litrów; 

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 6 litrów na mieszka&ca; 

3) dla $ obków i przedszkoli oraz szkó  wszelkiego typu - 2 litrów na ka$de dziecko, ucznia (studenta) 

i pracownika; 

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne; 

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemno"ci 110 

litrów; 

6) dla zak adów produkcyjnych, rzemie"lniczych, us ugowych, handlowych, u$yteczno"ci publicznej, 

przychodni, w odniesieniu do pomieszcze& biurowych i socjalnych - 10 litrów na ka$dego pracownika, 

jednak$e nie mniej ni$ 1 pojemnik 110 litrów na lokal; 

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno  ó$ko; 

8) dla ogródków dzia kowych - 20 litrów na ka$d! dzia k% w okresie od 1 kwietnia do 31 pa'dziernika, poza 

tym okresem 5 litrów na ka$d! dzia k% (dopuszcza si% jeden pojemnik dla wi%kszej liczby dzia ek, 

o pojemno"ci stanowi!cej iloczyn normatywnej pojemno"ci i liczby dzia ek). 

3. Lokale handlowe prowadz!ce sprzeda$ artyku ów spo$ywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, 

poza pojemnikami zwi!zanymi z prowadzon! dzia alno"ci!, wystawiaj! dodatkowo dostateczn! liczb% 

pojemników na odpady na zewn!trz lokalu, nie mniej jednak ni$ jeden kosz uliczny przy ka$dym wyj"ciu 

z lokalu. 

§ 8. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie nale$y gromadzi# w pojemnikach  wy !cznie do tego celu 

przeznaczonych, o minimalnej pojemno"ci 3 litrów na mieszka&ca, w przypadku budynków wielorodzinnych. 

2. W a"ciciel nieruchomo"ci niezamieszka ej, na której powstaj! odpady komunalne, je"li powstaj! na niej 

odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - 4, zobowi!zany  jest w zwi!zku z zapisem § 1 ust. 2, do 

wyposa$enia nieruchomo"ci w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych. 

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, ziele&ce, przystanki autobusowe itp.) drobne 

odpady komunalne nale$y gromadzi# w pojemnikach o minimalnej pojemno"ci 35 litrów. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, nale$y umie"ci# na przystankach komunikacji miejskiej, a na 

pozosta ych terenach - w zale$no"ci od potrzeb. 

§ 10. 1. 1 . Pojemniki do zbierania odpadów powinny by# zlokalizowane w miejscach  atwo dost%pnych, 

zarówno dla ich u$ytkowników, jak i dla pracowników przedsi%biorcy odbieraj!cego odpady komunalne od 

w a"cicieli nieruchomo"ci, w sposób niepowoduj!cy nadmiernych uci!$liwo"ci i utrudnie& dla mieszka&ców 

nieruchomo"ci lub osób trzecich. 

2. W a"ciciel nieruchomo"ci zobowi!zany jest do utrzymywania pojemników w nale$ytym stanie 

sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego 

opró$nieniu nie powinien wydziela# nieprzyjemnego zapachu, nie powinien by# uszkodzony i niekompletny 

(np. bez pokrywy). 

3. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. 1, nale$y utrzymywa# w stanie technicznym uniemo$liwiaj!cym 

wydostawanie si% odpadów pod wp ywem wiatru, deszczu i innych czynników zewn%trznych. 

4. W zabudowie jednorodzinnej w a"ciciel nieruchomo"ci zobowi!zany jest wystawi# pojemniki na 

odpady przed posesj% przed godz. 6 rano dnia, w którym odbierane s! odpady. 



Rozdzia" 4.

Cz$stotliwo # i sposób pozbywania si$ odpadów komunalnych lub nieczysto ci ciek"ych z nieruchomo ci 

oraz z terenów przeznaczonych do u%ytku publicznego 

§ 11. 1. Odpady komunalne odbierane s! nie rzadziej ni$: 

1) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - codziennie (z wyj!tkiem niedziel i dni 

"wi!tecznych, chyba $e okres "wi!teczny jest d u$szy ni$ 2 dni, wtedy odpady odbierane s! równie$ 

w jeden dzie& "wi!teczny); 

2) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesi!cu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - 1 raz w tygodniu; 

4) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - 2 razy w miesi!cu; 

5) nieruchomo"ci, na których nie zamieszkuj! mieszka&cy a powstaj! odpady komunalne, zmieszane odpady 

komunalne - 1 raz w tygodniu, z wyj!tkiem nieruchomo"ci, na których zatrudnionych jest poni$ej 5 osób, 

w takim przypadku odpady zmieszane mog! by# odbierane nie rzadziej ni$ 2 razy w miesi!cu; 

6) nieruchomo"ci, na których nie zamieszkuj! mieszka&cy a powstaj! odpady komunalne, odpady zebrane 

selektywnie - 1 raz w miesi!cu. 

2. W przypadku nieruchomo"ci, na których organizowane s! imprezy masowe, wprowadza si% obowi!zek 

niezw ocznego usuwania odpadów po zako&czeniu imprezy oraz z terenów przyleg ych, je$eli wyst%puje taka 

potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprez!). 

§ 12. 1. Odpady powsta e w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomo"ci nale$y gromadzi# 

w specjalnych kontenerach, uniemo$liwiaj!cych pylenie, zamówionych odp atnie przez prowadz!cego remont 

lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarcza# je do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegaj!ce biodegradacji mo$na podda# 

procesowi kompostowania z przeznaczeniem do w asnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, $e nie 

b%dzie to powodowa# uci!$liwo"ci dla s!siadów. W przypadku braku takich mo$liwo"ci nale$y dostarczy# je 

do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powsta e w gospodarstwach domowych odbierane s! od 

mieszka&ców w ramach kwartalnych zbiórek oraz na bie$!co w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.W zabudowie wielorodzinnej odpady te odbierane s! 1 raz na tydzie&. 

4. Przeterminowane leki nale$y umieszcza# w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 

w aptekach, przychodniach oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Zu$yte baterie i akumulatory nale$y przekaza# do punktu sprzeda$y baterii i akumulatorów lub do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

6. Chemikalia oraz zu$yte opony nale$y przekaza# do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

7. Zu$yty sprz%t elektryczny i elektroniczny powstaj!cy w gospodarstwach domowych nale$y przekaza# na 

zasadach okre"lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zu$ytym sprz%cie elektrycznym i elektronicznym, do 

punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprz%tu, lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

8. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 - 4 nale$y zbiera# w specjalnie do tego przeznaczonych 

pojemnikach. 

9. Dopuszcza si% sporadyczne spalanie na terenie nieruchomo"ci zgromadzonych pozosta o"ci ro"linnych, 

o ile nie stanowi to zagro$enia ani uci!$liwo"ci dla mienia i okolicznych mieszka&ców 

§ 13. Cz%stotliwo"# wywozu nieczysto"ci ciek ych z nieruchomo"ci powinna uniemo$liwia# wyp yw 

nieczysto"ci ze zbiornika wynikaj!cy z jego przepe nienia. 

Rozdzia" 5.

Obowi!zki osób utrzymuj!cych zwierz$ta domowe, maj!ce na celu ochron$ przed zagro%eniem lub 

uci!%liwo ci! dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u%ytku 

§ 14. 1. Osoby utrzymuj!ce zwierz%ta domowe s! zobowi!zane do zachowania "rodków ostro$no"ci 

zapewniaj!cych ochron% przed zagro$eniem lub uci!$liwo"ci! dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego u$ytku. 



2. Osoby utrzymuj!ce zwierz%ta domowe s! zobowi!zane stworzy# warunki uniemo$liwiaj!ce wydostanie 

si% zwierz!t z terenu nieruchomo"ci. 

3. Osoby utrzymuj!ce zwierz%ta domowe s! obowi!zane do niezw ocznego usuwania zanieczyszcze& 

pozostawionych przez zwierz%ta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do u$ytku publicznego, 

a w szczególno"ci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie 

dotyczy osób o znacznym stopniu niepe nosprawno"ci oraz osób niewidomych, korzystaj!cych z psów 

przewodników. 

§ 15. 1. Osoby utrzymuj!ce zwierz%ta domowe zobowi!zane s! do sprawowania nad nimi sta ego 

i skutecznego nadzoru. 

2. Osobom utrzymuj!cym zwierz%ta domowe nie wolno: 

1) wprowadza# psów i innych zwierz!t domowych do obiektów u$yteczno"ci publicznej, z wy !czeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierz!t, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie 

dotyczy osób niewidomych korzystaj!cych z pomocy psów przewodników; 

2) wprowadza# psów i innych zwierz!t domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 

k!pielisk, pla$, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych; 

3) pozostawia# psa na uwi%zi w taki sposób, $e zagra$a on otoczeniu. 

3. Psy musz! by# wyprowadzane na uwi%zi i tylko przez osoby, które s! w stanie sprawowa# odpowiedni 

nadzór nad zwierz%ciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich miesza&ce oraz inne zagra$aj!ce otoczeniu, 

wy !cznie przez osoby doros e. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z na o$onym kaga&cem i gdy w a"ciciel lub opiekun ma 

mo$liwo"# sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalnia# ze smyczy psów ras 

uznawanych za agresywne, ich miesza&ców oraz innych zagra$aj!cych otoczeniu. 

5. Zwolnienie z uwi%zi psa bez kaga&ca jest dozwolone wy !cznie na terenie nieruchomo"ci nale$ycie 

ogrodzonej, w sposób uniemo$liwiaj!cy jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczk! ze stosownym 

ostrze$eniem. 

§ 16. Zwierz%ta pozostawione bez opieki s! od awiane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych 

zwierz!t, przy czym w a"ciciel zwierz%cia, który w nienale$yty sposób sprawuje nad nim opiek% ponosi koszt 

jego od owienia, transportu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

Rozdzia" 6.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz!t gospodarskich na terenach wy"!czonych z produkcji 

rolniczej, w tym tak%e zakazu ich utrzymywania na okre lonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomo ciach 

§ 17. 1. Zabrania si% utrzymywania zwierz!t gospodarskich na terenach wy !czonych z produkcji rolniczej, 

w zabudowie mieszkaniowej, us ugowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów dzia kowych oraz na terenach, 

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali  taki zakaz. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust 1, nie dotyczy zwierz!t gospodarskich utrzymywanych na w asne 

potrzeby, pod warunkiem $e nie sprawia to uci!$liwo"ci dla otoczenia i b%dzie prowadzone z zachowaniem 

warunków sanitarno-higienicznych. 

Rozdzia" 7.

Obszary podlegaj!ce obowi!zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18. Obowi!zkow! deratyzacj% przeprowadza si% w miar% potrzeb na terenie miasta lub jego cz%"ci. 

§ 19. Termin i zasady przeprowadzania obowi!zkowych deratyzacji og asza Prezydent Miasta Suwa k 

w porozumieniu z Pa&stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 


