UCHWAŁA NR LI/517/18
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Mogilnie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno" stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/218/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2205).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Kujawa
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Załącznik do uchwały Nr LI/517/18
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 10 października 2018 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.
2. Regulamin ma zastosowanie się do wszystkich nieruchomości, w tym nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno, w wykonaniu obowiązku
utrzymania czystości i porządku, obowiązani są do:
1) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) szkła,
b) tworzyw sztucznych,
c) papieru,
d) metalu,
e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
f) opakowań wielomateriałowych,
g) przeterminowanych leków,
h) chemikaliów,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
m) odzieży i tekstyliów,
n) zużytych opon;
2) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami Regulaminu;
3) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – przekazywania zebranych odpadów
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą Mogilno;
4) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – korzystania w zakresie odbioru
odpadów komunalnych z usług przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej,
prowadzonego przez Burmistrza Mogilna, stosownie do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno obowiązani są do uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez gromadzenie ich na skraju
chodnika, oraz innych zanieczyszczeń poprzez gromadzenie ich w workach lub pojemnikach na odpady na tej
nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień dla osób korzystających z chodnika.
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§ 4. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania pojemników w takim stanie sanitarnym
i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez uszkodzeń pojemników i powodowania zagrożeń
dla zdrowia użytkowników, w tym wrzucania do pojemników gorącego żużla paleniskowego, substancji
o właściwościach żrących i wybuchowych oraz zagęszczania odpadów komunalnych uniemożliwiających ich
usunięcie z pojemnika lub kontenera.
§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami przy użyciu środków ulegających
biodegradacji.
2. Dopuszcza się wykonywanie poza warsztatami naprawczymi napraw pojazdów samochodowych,
związanych z bieżącą eksploatacją tych pojazdów, pod warunkiem gromadzenia i pozbywania się odpadów
zgodnie z przepisami.
§ 6. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady zielone, z wyłączeniem właścicieli
nieruchomości położonych w rejonie intensywnej zabudowy mieszkaniowej budynkami wielolokalowymi,
mogą je kompostować na własne potrzeby na terenie posiadanej nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników oraz worków 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
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie
w pojemnikach do tego przeznaczonych. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, wyposażone
w uchwyty boczne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, posiadające konstrukcję umożliwiającą
opróżnianie przez pojazdy specjalistyczne, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach
zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi
odbiorami odpadów.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, są
zobowiązani wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania
wszystkich odpadów komunalnych, powstających w związku z prowadzoną działalnością.
2. Pojemniki do zbierania odpadów powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, umieszczone w jednym miejscu z innymi pojemnikami powinny być trwale oznaczone
w sposób pozwalający na odróżnienie ich od pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, co najmniej numerem nieruchomości.
§ 9. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na nieruchomościach i drogach publicznych Gminy Mogilno:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 40 l;
2) pojemniki, przystosowane do
o minimalnej pojemności 110 l;

mechanicznego

opróżniania

przez

specjalistyczne

pojazdy,

3) worki foliowe o minimalnej pojemności 80 l.
§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio oznakowane
pojemniki lub worki, a dla potrzeb nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych (odpady zmieszane) stosuje
się wyłącznie pojemniki.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się pojemniki oraz worki oznakowane kolorami, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Odpady zbierane selektywnie mogą być gromadzone na nieruchomości w jeden z dwóch sposobów w workach albo w pojemnikach, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Na terenie nieruchomości o dużej intensywności zabudowy mieszkaniowej stosuje się system tzw. gniazd
tj. kompletu 3 pojemników na odpady papieru, szkła i tworzyw sztucznych w wybranych przez Gminę
miejscach ogólnodostępnych, z przeznaczeniem dla osób zamieszkujących daną nieruchomość.
5. Na terenie
w workach.

nieruchomości

jednorodzinnych
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§ 11. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady
selektywnie zbierane winny być udostępnione w dniu odbioru zgodnym z harmonogramem, z zastrzeżeniem §
15. Pojemniki i worki należy ustawiać w miejscu utwardzonym, dostępnym dla pojazdu podmiotu
uprawnionego do odbioru, najlepiej bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości
nie ma, należy wystawiać je przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący zagrożenia
w ruchu drogowym. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne można ustalić inne miejsce odbioru odpadów.
§ 12. 1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemnika o minimalnej pojemności w jednym cyklu
częstotliwości odbioru odpadów:
1) dla gospodarstwa domowego - 20 l na mieszkańca dla cyklu dwutygodniowego albo 15 l na mieszkańca
w cyklu 1 tygodniowym, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na
każdą nieruchomość;
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość;
4) dla nieruchomości handlowych - 30 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co
najmniej 1 pojemnik 110 l na nieruchomość;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l
na nieruchomość;
6) dla lokali gastronomicznych - 25 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na
nieruchomość;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, biur, urzędów –
10 l na osobę, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;
8) dla hoteli, pensjonatów, szpitali itp. - 30 l na jedno łóżko, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość;
9) dla ogródków działkowych - 5 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku,
lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l dla ogrodu działkowego;
10) dla nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym - 110 l na każdą nieruchomość w okresie
od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz w okresie korzystania z nieruchomości;
11) dla cmentarzy – minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb, lecz nie mniej
niż 1 pojemnik 660 l.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie jest prowadzona segregacja odpadów właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemnika o dwukrotnie większej pojemności.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 gdy prowadzona jest sprzedaż produktów spożywczych
oraz w ust. 1 pkt 6, należy dodatkowo na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.
§ 13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wykonując obowiązek zawierania umowy na odbiór
odpadów uwzględniają ilość odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, przy zastosowaniu
wielkości pojemników określonych w § 12 i częstotliwości ich odbioru zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 14. Pojemniki i kosze uliczne na opady komunalne ustawione przy drogach publicznych, przystankach
autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników ww. terenów;
2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu
i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez odbiorcę odpadów komunalnych;

pojazdów

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób;
4) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

Id: CC14FAD2-0BEA-4403-BF33-0241CB8DB738. Podpisany

Strona 3

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
nieruchomości zamieszkałych oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

z terenu

1) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miejskim i na terenie wiejskim :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: co dwa tygodnie,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- w systemie workowym albo w pojemnikach (za wyjątkiem gniazd): co cztery tygodnie, za wyjątkiem
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: co dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada (w pozostałym okresie odpady ulegające biodegradacji są przyjmowane
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
- w systemie tzw. gniazd: wg potrzeb tzn. po zapełnieniu pojemników przeznaczonych do segregacji
danego rodzaju odpadu, nie rzadziej niż co sześć tygodni;
2) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miejskim i na terenie wiejskim:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: raz w tygodniu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- w systemie workowym albo w pojemnikach (za wyjątkiem gniazd): co cztery tygodnie,
za wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: co dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada (w pozostałym okresie odpady ulegające biodegradacji są przyjmowane
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
- w systemie tzw. gniazd: wg potrzeb tzn. po zapełnieniu pojemników przeznaczonych do segregacji
danego rodzaju odpadu, nie rzadziej niż co sześć tygodni;
3) z koszy ulicznych: w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów
i ich przepełnienie, przy czym z terenów miejskich nie rzadziej niż pięć razy w tygodniu,
a z terenów wiejskich nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych
odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości, jednak
nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów
niezamieszkałych odbywa się: co cztery tygodnie, za wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji: co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
3. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i udostępnić odbiorcy odpadów
nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór odpadów, po godz. 18.00.
4. Selektywnie zbierane odpady papieru, tworzyw sztucznych, szkła - należy zbierać
w pojemnikach lub w workach znajdujących się na terenie nieruchomości i udostępnić odbiorcy odpadów
nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór odpadów, po godz. 18.00. Odpady te przekazywane mogą być
przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Selektywnie zbierane odpady komunalne metali, opakowań wielomateriałowych, odzieży
i tekstyliów, należy zbierać w pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości i udostępnić odbiorcy
odpadów nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór odpadów, po godz. 18.00. Odpady te przekazywane
mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Odpady komunalne przeterminowanych leków należy umieszczać w pojemnikach ustawionych we
wskazanych przez Gminę Mogilno aptekach. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców
bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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7. Odpady komunalne w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy przekazywać
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1803) do podmiotu zbierającego te odpady lub umieszczać w pojemnikach ustawionych we wskazanych
przez Gminę Mogilno punktach użyteczności publicznej. Odpady te przekazywane mogą być przez
mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się na
terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych
przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, ustawionych w miejscu
umożliwiającym dojazd pojazdu tego przedsiębiorcy w dniu odbioru odpadów. Odpady te muszą być
posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, stolarki budowlanej itp. za wyjątkiem papy
i azbestu. Właściciele nieruchomości zamieszkałych odpady te mogą przekazywać we własnym zakresie do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości i na zasadach określonych w odrębnej
uchwale Rady Miejskiej w Mogilnie.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazywać na
zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Odpady te przekazywane
mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający
łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, a w przypadku zabudowy
wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu służącym do zbierania odpadów
komunalnych. Odpady te winny być gromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed
wyznaczonym terminem ich odbioru (z nieruchomości zamieszkałych odbierane dwa razy w roku). Odpady te
przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
11. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w dniu
odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych. Odpady te
przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a odpady zielone kompostowane, zgodnie z § 6 regulaminu.
12. Odpady komunale w postaci chemikaliów przekazywane będą przez mieszkańców do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
13. Zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony mogą być przez mieszkańców przekazywane bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości określonej w odrębnej uchwale.
§ 16. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze
zbiornika, przy czym z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, psa niebezpiecznego oraz
agresywnego - na smyczy i z nałożonym kagańcem;
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez
zwierzęta domowe z terenu klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, ulic i chodników.
Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach niepublicznych,
w szczególności ogrodzonych nieruchomościach, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne,
uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.
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3. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe na warunkach określonych w odrębnych przepisach,
a także w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:
1) posiadacz psa sprawuje kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;
2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na
budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem
lekarza weterynarii.
4. Właściciel nieruchomości może wyznaczyć miejsce do wyprowadzania psów i kotów oraz innych
zwierząt domowych poprzez oznakowanie terenu stosowną tablicą. Właściciel nieruchomości zapewnia
utrzymywanie w czystości wyznaczonego miejsca.
5. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 nie dotyczą psów-przewodników osób niewidomych.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych miasta Mogilna
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Poza obszarem oznaczonym w ust. 1, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i jej bezpośrednie otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości;
2) wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierząt poza teren wybiegu;
3) ule pszczele mogą być stawiane w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od zabudowań mieszkalnych,
a od budynków użyteczności publicznej w odległości nie mniejszej niż 30 metrów;
4) usuwa się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami
zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
3. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów
utrzymujących zwierzęta do celów badawczych, a także zwierzyńców, schronisk dla zwierząt, cyrków oraz
klubów sportowych, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji
§ 20. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na obszarze zabudowanym, znajdującym
się na terenie Gminy Mogilno.
2. Deratyzację należy przeprowadzać:
1) w budynkach jednorodzinnych raz do roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
2) w pozostałych obiektach, dwukrotnie w ciągu roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia
i od 1 października do 31 października.
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