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UCHWAŁA NR XXV/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Rada Miejska w Kętach
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają na jej terenie utrzymanie czystości, porządku oraz należytego
stanu sanitarno-higienicznego.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
1) papieru;
2) tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych;
3) szkła;
4) bioodpadów (z wyłączeniem odpadów zielonych);
5) odpadów zielonych;
6) zużytych opon;
7) odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
12) odzieży i tekstyliów;
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13) odpadów niekwalifikujących 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.
3. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu
pojemniku.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) bieżącego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do
użytku publicznego;
2) usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń.
5. Obowiązki określone w ust. 4 powinny być realizowane przez umieszczenie błota, śniegu lodu i innych
zanieczyszczeń w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów
i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się.
7. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych i innych, zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się one odbywają
w odpowiednią liczbę pojemników na odpady, zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania
terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po
przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się
odprowadzania ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, do zbiorników wodnych lub do ziemi.
9. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną liczbę pojemników,
dostosowanych do mechanicznego opróżniania, zgodnych z normą EN-840, służących do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych, oznaczonych adresem nieruchomości oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustala się minimalną pojemność tych pojemników:
1)

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej gdzie
zamieszkuje:
a) do 5 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów,
b) na każde kolejne 5 osób liczba pojemników o minimalnej pojemności 110 litrów wzrasta o dodatkową
sztukę,

᠆ przyjmując średnią liczbę wytwarzanych odpadów 10 litrów/mieszkańca w cyklu tygodniowym;
2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym gdzie zamieszkuje:
a) do 100 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1000 litrów,
b) na każde kolejne 100 osób liczba pojemników o minimalnej pojemności 1000 litrów wzrasta
o dodatkową sztukę,

᠆ przyjmując średnią liczbę wytwarzanych odpadów 10 litrów/mieszkańca w cyklu tygodniowym;
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów,
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᠆ przyjmując średnią liczbę wytwarzanych odpadów 10 litrów/osobę korzystającą z obiektu w cyklu
tygodniowym;
4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od
liczby osób:
a) do 20 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów,
b) powyżej 20 do 40 osób - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów,
c) powyżej 40 do 60 osób - co najmniej trzy pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów,
d) powyżej 60 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1000 litrów,

᠆ przyjmując średnią liczbę wytwarzanych odpadów 2 litrów/osobę korzystającą z nieruchomości
w cyklu tygodniowym;
2. Pojemniki o pojemności powyżej 110 litrów muszą być wyposażone w system jezdny.
3. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić:
1) w workach koloru niebieskiego – odpady z papieru, o minimalnej pojemności 100 litrów, oznaczonych
napisem “Papier”;
2) w workach koloru żółtego – odpady tworzyw sztucznych, odpady metali i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, o minimalnej pojemności 100 litrów, oznaczonych napisem “Metale i tworzywa
sztuczne”;
3) w workach koloru zielonego – odpady ze szkła, o minimalnej pojemności 50 litrów, oznaczonych napisem
“Szkło”;
4) w pojemnikach koloru brązowego – bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych, o minimalnej
pojemności 110 litrów, zgodnych z normą EN-840, oznaczonych adresem nieruchomości i napisem „Bio„
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
5) w workach koloru brązowego – odpady zielone o minimalnej pojemności 50 litrów, oznaczonych napisem
“Odpady zielone”.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady
stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z posiadania pojemnika na
bioodpady.
5. W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić:
1) w pojemnikach typu “Igloo” koloru niebieskiego - odpady z papieru, o minimalnej pojemności 1000 litrów,
oznaczonych napisem “Papier”;
2) w pojemnikach typu “Igloo” koloru żółtego – odpady tworzyw sztucznych, odpady metali i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, o minimalnej pojemności 1000 litrów, oznaczonych napisem “Metale
i tworzywa sztuczne”;
3) w pojemnikach typu “Igloo” koloru zielonego – odpady ze szkła, o minimalnej pojemności 1000 litrów,
oznaczonych napisem “Szkło”;
4) w pojemnikach koloru brązowego – bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych, o minimalnej
pojemności 110 litrów, zgodnych z normą EN-840, oznaczonych adresem nieruchomości i napisem „Bio„
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
5) w workach koloru brązowego – odpady zielone o minimalnej pojemności 50 litrów, oznaczonych napisem
“Odpady zielone”. W październiku i listopadzie dopuszcza się zbieranie odpadów zielonych
w oznaczonych pojemnikach powyżej 1000 litrów, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Kęty
6. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się zbieranie odpadów w workach określonych w ust. 3,
z wyłączeniem bioodpadów.
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7. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zebrane selektywnie
należy gromadzić w sposób określony w ust.3 lub ust.5 lub zgodnie z umową pomiędzy właścicielem
nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
8. Do worków lub pojemników przeznaczonych na odpady komunalne zebrane selektywnie należy wrzucać
opakowania puste i czyste.
9. Worki lub pojemniki z wysegregowanymi odpadami winny być maksymalnie wypełnione.
10. Właściciele nieruchomości powinni zapewniać zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia
odpadów komunalnych podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości oraz podczas ich odbioru (worki mają być
zawiązane, a pojemniki i kontenery posiadać zamykane klapy i przykrywy).
11. Właściciele nieruchomości zapewniają podmiotowi odbierającemu odpady, w uzgodnionym terminie
swobodny dostęp do pojemników.
12. W przypadku budynków jednorodzinnych właściciele nieruchomości zamieszkałych w dniu wywozu
odpadów określonym w szczegółowym harmonogramie wywozu, obowiązani są wystawić pojemniki i worki
z wyselekcjonowanymi odpadami przed wjazd na posesję do godziny 7.00 – w miejsce gdzie nie będą
stanowiły utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem odbioru odpadów.
13. Zabrania się właścicielom nieruchomości wysypywania, magazynowania i składowania odpadów poza
miejscami przeznaczonymi do ich magazynowania lub składowania.
14. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużlu, szlamów, odpadów niebezpiecznych w tym substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
15. Zabrania się mieszania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z odpadami
pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych lub ich części.
16. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej liczby pojemników,
zarówno na odpady zmieszane, jak i na odpady selektywnie zebrane, dopuszcza się ustawienie tych
pojemników na więcej niż jednej nieruchomości, bądź też zlokalizowanie jednego gniazda wspólnego dla kilku
nieruchomości.
§ 4. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach,
placach, przystankach, umieszcza się kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 dm3 przeznaczone na odpady
komunalne.
2. Kosze, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na gromadzenie odpadów z gospodarstw
domowych i działalności gospodarczej.
3. W rejonach intensywnego ruchu pieszego zabudowane w sposób trwały kosze uliczne winny być
systematycznie opróżniane.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 5. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, powinna być dostosowana do
liczby wytwarzanych odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych podlegających segregacji tj. papieru,
szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz zużytych opon, powinna być
dostosowana do liczby wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień dla budynków
wielolokalowych i raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone
z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków
wielolokalowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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4. Odpady zielone właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać bezpłatnie do Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne
poza harmonogramem oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady.
5. Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz
chemikaliów będzie prowadzona raz w roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i na bieżąco
w punktach selektywnej zbiórki odpadów.
6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza okresową zbiórką oraz
możliwością oddania do punktu selektywnej zbiórki odpadów, mogą być oddawane do placówek handlowych
przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju oraz mogą być przekazywane pozostałym zbierającym
zużyty sprzęt o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz.1893).
7. Zużyte opony z pojazdów osobowych należy wystawiać obok worków lub pojemników “Igloo”
z odpadami posegregowanymi.
8. Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny wymienione w § 3 ust. 3, a także
zużyte opony odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości.
9. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne następuje według harmonogramu ustalonego
w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przy czym:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) odpady komunalne zbierane selektywnie określone w § 3 ust. 5, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
10. Na terenie Gminy Kęty znajdują się dwa stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zlokalizowane w:
1)

Kęty, ul. Mickiewicza 8,

2)

Kęty, ul. Kęckie Góry Północne (przy Składowisku Odpadów Komunalnych),

w których zbierane są następujące rodzaje odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych: zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, odpady
niebezpieczne takie jak chemikalia (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, alkalia, środki ochrony
roślin), zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady
segregowane m.in. wysegregowane tworzywa sztuczne, papier i karton oraz szkło, odpady ulegające
biodegradacji (w tym odpady zielone), odzieży i tekstyliów oraz odpadów niekwalifikujących 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.
11. Transport odpadów, o których mowa w ust. 10 do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
12. Informację o godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki oraz o szczegółowym harmonogramie
odbioru odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kęty
( www.kety.pl).
13. Dopuszcza się zbieranie zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw do specjalnych pojemników,
przeznaczonych do tego celu, w miejscach publicznie dostępnych.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej
na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.
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§ 7. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
winna zapewnić niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na odpady.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą kompostować na
terenie własnej nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się przede wszystkim w:
1) gotowych kompostownikach ogrodowych,
2) kompostownikach drewnianych o ażurowej budowie, wykonanych z desek bądź zaimpregnowanych belek,
ułożonych w taki sposób, by zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu albo,
3) w formie pryzmy, gdzie biodegradowalny materiał ułożony jest warstwowo.
3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w zbiornikach
ograniczających dostęp powietrza.
4. Kompostownik na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, powinien być
usytuowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2002 r.
poz. 690 ze zm.).
5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujący wszystkie
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, zostaną zwolnieni w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust.5 będzie polegać na zmniejszeniu stawki opłaty za każdą osobę
w gospodarstwie domowym wskazaną w deklaracji, która stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, bioodpady, w tym odpady zielone,
nie będą odbierane sprzed nieruchomości, ani przyjmowane w PSZOK - ach zlokalizowanych na terenie Gminy
Kęty.
§ 9. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich
zmieszaniu.
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
§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do przestrzegania zasad mających na celu
ochronę przed:
1) zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi;
2) zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane w szczególności do:
1) nie pozostawiania zwierząt bez należytej opieki i dozoru oraz nie powierzania tej opieki osobom, które
nie są w stanie zapewnić właściwego dozoru;
2) wyprowadzania psów na smyczy, a psów ras dużych lub należących do agresywnych także w kagańcu;
zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem;
3) skutecznego zabezpieczenia ogrodzenia posesji celem uniemożliwienia wydostania się poza jej teren psa
biegającego bez uwięzi i do oznaczenia wejścia do posesji tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
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5) zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla
człowieka lub zwierzęcia.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kęty jako:
1) tereny zabudowy wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej (MWU) wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich;
2) tereny zabudowy jednorodzinnej (MN) – z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich za wyjątkiem: koni, bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie dotyczy właścicieli terenów, na których były utrzymywane
zwierzęta gospodarskie.
3. Utrzymywanie koni, bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) po
wejściu w życie niniejszej uchwały będzie dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
wszystkich właścicieli przyległych nieruchomości.
4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, gdzie
nie wprowadzono zakazu ich utrzymywania winno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 13. Na terenie Gminy Kęty należy przeprowadzać deratyzację w każdym przypadku wystąpienia
zaszczurzenia.
§ 14. 1. Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kęty odbywa się na
nieruchomościach zajętych pod budynki wielolokalowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty
handlowe, budynki usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze oraz fermy hodowlane.
2. Obowiązkową deratyzację, o której mowa w ust.1 przeprowadza się w okresach:
1) wiosennym w dniach od 20 kwietnia do 20 maja;
2) jesiennym w dniach od 20 października do 20 listopada każdego roku oraz każdorazowo na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.
3. Przed akcją deratyzacji należy zaopatrzyć się w dostateczną ilość trutki przeciw gryzoniom dostępną
w handlu i stosować ją ściśle wg instrukcji.
§ 15. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności
w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane
napisem: „UWAGA TRUCIZNA”.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
§ 17. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kętach Nr XXXIII/317/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz.U.
Województwa Małopolskiego Nr 253, poz. 1764 z dnia 25 maja 2006 r.) w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kęty oraz uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia
24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kęty (Dz.U. Województwa Małopolskiego 2017 r. poz.7882 z dnia 27 listopada 2020 r.).
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§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 4, § 3 ust.3 pkt 4 i ust.5 pkt 4, które wchodzą
w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

