
 

 
 

Uchwała Nr XXVII/173/2012 
Rady Gminy Gać 

z dnia roku 27 listopada 2012 roku  
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Gać 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 16 marca 1990r o samorządzie 
gminnym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 
2012r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w 
Przeworsku, 
 

Rada Gminy Gać uchwala: 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1  

 
Regulamin zgodnie z wymogami  ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości    i porządku na terenie Gminy Gać dotyczące : 
 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących: 
 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i pozbywania się 
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 przy 
uwzględnieniu: 

1)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych bądź w innych źródłach, 

       2)  liczby osób korzystających z tych pojemników, 
 



 

3. Częstotliwości i sposóbu 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 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. 
 

1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami 
zawartymi      w ustawach: 
1) z  dnia  13  września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach                ( Dz.U. z 2012r. poz. 391), 
2) z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz.1243), 
3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, 

poz. 1002), 
4) z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym                                       

i elektronicznym      ( Dz.U.  z 2005 roku Nr 180 poz. 1495), 
5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich ( Dz. U.  z 2007 roku Nr 133 poz. 921). 
 

Rozdział II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości  
 

§ 3 
 

1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego 
zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących 
wyselekcjonowanych odpadów: 
1) papieru i makulatury, 
2) szkła bezbarwnego i kolorowego,  
3) tworzywa sztucznego,  
4) metali (np. puszki, złom), 
5) opakowań wielomateriałowych ( np. opakowania po napojach), 
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,  
7) zużytych baterii i akumulatorów,  
8)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
9) odpadów wielkogabarytowych ( np. mebli), 
10) odpadów  budowlanych i rozbiórkowych, 
11) zużytych opon,  



 

12) odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych,  
13) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych 
2. Odpady o których mowa w ust. 1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i 

na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu.  
 

§ 4 
 

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do 
niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych 
chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny. 

2. Usunięcie śliskości  należy dokonywać niezwłocznie po ich pojawieniu się 
poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia 
bezpiecznego poruszenia się.  

3. Uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu 
ich           w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w 
ruchu pieszych lub  pojazdów.  
 

§ 5 
 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się 
wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem: 
1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków 

do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego ( szczelnego 
szamba), 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych , utwardzonych częściach 
nieruchomości przy użyciu środków ulęgających biodegradacji. 

2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami 
samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym 
drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem: 
1) niepowodowania  uciążliwości  dla właścicieli sąsiednich nieruchomości 

oraz zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko w tym 
ograniczenia emisji hałasu i spalin,  

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach  do tego 
przeznaczonych,  

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do 
środowiska.  

 
Rozdział  III 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 

§ 6  
 

1. Na terenie Gminy Gać do gromadzenia odpadów komunalnych należy 
stosować następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków: 
1) pojemniki o pojemności od 60 d0 1100 litrów,  
2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3, 
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej  zbiórki 

odpadów o pojemności nie mniejszej niż 60 l,  
4)  kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów,  
5) kontenery na odpady budowlano- remontowe,  
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane 

leki, zużyte baterie, itp. 
2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy 

w nich gromadzić oraz winny posiadać  następującą kolorystykę: 
1) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,  
2) czerwony – przeznaczony na metale ( puszki oraz drobny złom), 
3) biały – przeznaczony na szkło bezbarwne, 
4) zielony – przeznaczony na szkło kolorowe, 
5) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę i opakowania 

wielomateriałowe,  
6) brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne i zielone,  
7) szary -  przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół   
8) czarny  – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. 

3. Właściciele nieruchomości  zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości                  
w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,  
uwzględniając ilość wytworzonych  odpadów komunalnych oraz ilość  osób 
z nich korzystających.   

4. Odpady selektywnie zebrane powinny być wrzucane do odpowiednich 
pojemników i worków. 

5. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie 
wyposażona nieruchomość  zamieszkała musi być dostosowana do: 
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,  
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca                       

w ciągu jednego tygodnia.  
6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązanie są do 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, 
dostosowując  pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb 
uwzględniając następujące normy: 
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych  - 2 litry 

na każdego pracownika  lub ucznia, jednak co najmniej 1 pojemnik                       
o pojemności 240 litrów,  

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych  
- 10 litrów na każde 10 m2   powierzchni użytkowej lokalu jednak co 
najmniej                  1 pojemnik o pojemności 240 litrów.  

3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze – 10 litrów  na każde 10 m2   
powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik                             
o pojemności 120 litrów, 

4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne 
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,  

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 
120 litrowy na każdych 10 pracowników,  



 

6) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w 
miejscach publicznych powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 
1100 litrów,  

7. Dopuszcza się sporadyczne zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych                         
w workach, w sytuacji gdy ilość wytworzonych odpadów zmieszanych 
przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj 
odpadów.   

 
§ 7  

 
       Właściciel  nieruchomości na  której  odbywa się impreza lub zgromadzenie                 
 o charakterze publicznym, jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu, na 
 którym  odbywała się impreza lub zgromadzenie, niezwłocznie po jej 
 zakończeniu. 

§ 8 
 

1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy  ustawić  na 
nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom  prawa budowlanego 
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich.  

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na 
terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości  
obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady 
komunalne na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej 
właścicielem.  

 
§ 9 

 
1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych 
odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp  
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.  

§ 10 
 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek  utrzymywanie pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach 

wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych ,  
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia  

przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,  
3) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,  
4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w 

szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozdział IV 
Częstotliwości i sposób  pozbywania się odpadów komunalnych                                            

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

 
§ 11 

 
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych: 
1) dla zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
2) dla zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 
3) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
a) dla przystanków w gminie  - w miarę napełnienia, co najmniej 2 razy w 

miesiącu, 
4) dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, powodująca 

powstawanie odpadów komunalnych: 
a) przy działalności gastronomicznej i handlu artykułami spożywczymi w okresie 

letnim – nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie zimowym – nie rzadziej niż 
dwa razy                w miesiącu, 

b) przy pozostałej działalności – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 

2. Odpady typu papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
wielomateriałowe zbierane selektywnie odbierane są: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
b) dla zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

 
3. Zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są 2 razy w roku 

przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym,  
 

4. Odpady niebezpieczne ( w tym m.in. chemikalia, baterie i akumulatory, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, świetlówki, lampy fluorescencyjne) należy 
przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

 
5. Mieszkańcy posiadający przeterminowane lekarstwa, mogą zwrócić je do 

aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. 
 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie 
zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju 
odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu 
nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym 
dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być 
przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów. 

 
7. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

powinny być opróżniane w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do ich 
przepełnienia. A w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek 
codziennego usuwania odpadów.  

 
 
 
 



 

                                                               § 12 
 

1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna wynikać ze 
zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może 
dopuszczać do przepełniania się zbiornika i zanieczyszczania powierzchni 
ziemi. 

 
Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami 

 
§ 13 

 
1. Zgodnie z Planem Gospodarki  Odpadami dla Województwa Podkarpackiego                       

w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele: 
1) Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 

wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku. 
2) Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów najpóźniej do 2015 roku. 
3) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się 
do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 
- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, 
- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

4) Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i 
szkło  z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego 
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na 
poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku. 

5) 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% 

6) 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% 

7) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych                i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. 
Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich 
przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania: 
- Rok 2017: 60% 
- Rok 2020: 95% 

8) Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca roku 2014. 



 

 
Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

§ 14 
 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem       i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.   

 
2. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt 

domowych,  są zobowiązane do sprawowania należytej opieki nad tymi 
zwierzętami  i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi   i zwierząt. 

 
 

3. Wprowadzanie psów na tereny przeznaczone do użytku publicznego jest 
dozwolone tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz 
inne psy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mogą 
być wyprowadzane tylko na smyczy   i w kagańcu. 

 
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w kagańcu, tylko w miejscach 

mało uczęszczanych i z zachowaniem możliwości kontroli nad jego 
zachowaniem ze strony opiekuna. 

 
 

5. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów 
użyteczności publicznej, placówek handlowych, jeżeli zakaz taki wynika z 
wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości.  

6. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie 
dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój innym użytkownikom 
nieruchomości. 

 
7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą 

bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której 
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 

 
8. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z obiektów                           

i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, należy do obowiązków 
właściciela. 

 
 
 
 

 
 



 

Rozdział VII 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach 
 

§ 15 
 

 
1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie małych, 
przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich w ilości przeznaczonej wyłącznie na 
własny użytek.  
 
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, 
zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne. 
 
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 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 (Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem 
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 
 
4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić: 
 1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z ich utrzymywaniem 
 odpadów   i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby, 
 wody i powietrza, 
 2) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
 3) utrzymywanie należytej czystości terenu i pomieszczeń przeznaczonych dla 
 zwierząt gospodarskich, 
 4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny na podstawie odrębnych przepisów 
 weterynaryjnych. 
 

§ 16 
 

1. Obiekty gospodarsko- inwentarskie powinny być oddalone od budynków 
jednorodzinnych usytuowanych na sąsiednich nieruchomościach w odległościach 
określonych w odrębnych przepisach. 
2. Pszczoły powinny być utrzymywane w ulach w odległości nie mniejszej niż 10 m od 
granicy sąsiednich nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące owady nie zakłócały 
możliwości korzystania z tych nieruchomości. 
 

Rozdział  VIII 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                                         

i terminy ich przeprowadzania. 
 

§ 17 
 

1.Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia 
deratyzacji dwa razy do roku.  
 



 

2. W przypadku  pojawienia  się  większej ilości  gryzoni lub pogorszenia  się  
stanu  sanitarno – epidemiologicznego  deratyzację  przeprowadza  się  na  
terenie całej gminy . 

3. Sposób i  termin  przeprowadzenia  deratyzacji , o której  mowa  w ust. 2 
każdorazowo  zostanie  podany  w  sposób zwyczajowo  przyjęty. 

 
4. Teren objęty deratyzacją powinien być oznaczony i zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych. 
 

5. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielu. 
 
 
 

Rozdział  IX 
Postanowienia końcowe 

 
 
 

§ 18 
 Traci moc uchwała  Nr 52/XI/2007 Rady Gminy Gać z dnia z dnia 30 października 
2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na 
terenie Gminy Gać. 
 

§ 19 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 
 

§ 20 
 

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


