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UCHWAŁA NR XXXII/186/16
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/157/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Choczewo
Krzysztof Łasiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/186/16
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 września 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych gminy Choczewo.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,
5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w
pojemnikach/workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne
gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do
transportu oraz dalszego odzysku lub unieszkodliwienia.
2. Obowiązek opisany w ust. 1 winien być realizowany poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i
odpadów komunalnych:

regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów

a) zmieszanych,
b) plastiku (tworzyw sztucznych), metalu, makulatury (papieru i tektury) i opakowań wielomateriałowych
(kartoników po mleku i sokach itp.),
c) szkła,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
e) zużytych opon,
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g) powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów,
h) odpadów zielonych,
i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
2) Korzystanie z pojemników/worków na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów zgodnie z
ich przeznaczeniem.
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§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do
niego nieruchomości w sposób obejmujący, odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń
ruchu pieszych lub pojazdów, nie zanieczyszczając jezdni.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji
wodą nie zawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie będzie ono
powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza
ropopochodnymi, pod następującymi warunkami:
1) powyższa czynność może być wykonywana w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód
powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy),
2) powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej (kanałów burzowych).
§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomości pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 7. 1. Przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l,
2) kosze na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l,
3) worki o pojemności od 80 do 120 l,
4) pojemniki, kontenery lub worki gruzowe wielokrotnego użytku o wielkości do 1 m³ – do zbierania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
5) kontenery zamykane o pojemności od 5 m³ do 10 m³.
§ 8. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne
zmieszane z zachowaniem następujących norm:
1. dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, ilość i wielkość pojemników na odpady
komunalne winna odpowiadać, co najmniej:
1) pojemnik o pojemności 110 lub 120 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
2) pojemniki o łącznej pojemności 240 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 5 do 8 osób,
3) pojemniki o łącznej pojemności 360 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 9 do 12 osób,
4) pojemniki o łącznej pojemności 480 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 13 i więcej osób.
2. dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, należy stosować pojemniki o
pojemności 1100 l w ilości dostosowanej do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 9. 1. Na każdej nieruchomości niezamieszkałej ilość i wielkość pojemników/worków na odpady
komunalne winna odpowiadać, co najmniej:
1) 120 litrom w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, z uwzględnieniem ilości i wielkości pojemników /worków wskazanych w § 8 ust. 1.
2) 2 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,
3) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110
litrów na lokal, dla lokali handlowych,
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4) 10 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110
litrów, dla lokali gastronomicznych,
5) 120 litrom, dla lokali gastronomicznych nie posiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 120 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 20 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej
funkcji.
2. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych o których mowa w ust 1 pkt 4 dolicza się miejsca
konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów
zbieranych selektywnie, o których mowa § 3 ust. 2 pkt. 1 lit. b-c w pojemnikach lub workach o następującej
kolorystyce:
1) plastik (tworzywa sztuczne), metale, makulatura (papier i tektura), opakowania wielomateriałowe
(kartoniki po mleku, sokach itp.) – kolor żółty,
2) szkło – kolor zielony.
2. Do gromadzenia odpadów wskazanych w pkt. 1 i 2 należy stosować worki o pojemności od 80 do 120
litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się
worka, w kolorystyce dostosowanej do rodzaju zbieranych odpadów, zgodnie z ust. 1.
§ 11. 1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu,
należy przed włożeniem do worka/pojemnika oczyścić z zanieczyszczeń,
2. Przed umieszczeniem w pojemnikach/workach pudełek kartonowych, butelek plastikowych, puszek
aluminiowych oraz innych odpadów należy zminimalizować ich objętość.
§ 12. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie, traktowane będą jako odpady zmieszane.
1. W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo więcej
niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b – c, uznaje
się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.
§ 13. 1. Zmieszane odpady komunalne, winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu
przykrywanych pojemnikach lub kontenerach.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich
opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości.
3. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych oraz odpadów powstających
sezonowo na nieruchomościach niezamieszkałych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być
używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę
świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku pozbywają się
z terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych w workach foliowych w kolorze czarnym.
5. Pojemniki i worki na odpady zbierane w sposób selektywny powinny być oznakowane napisami
określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone.
6. Worki powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone zabezpieczone przed rozsypaniem oraz
zalaniem przez wody opadowe.
§ 14. Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawić je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed
posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.
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§ 15. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie szkła, makulatury i opakowań
wielomateriałowych, plastiku i metalu powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie
o pojemności co najmniej 1100 l, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej w odrębnych workach o pojemności
od 80 do 120 l. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia
pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach.
§ 16. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku pozbywają się z terenu nieruchomości
komunalnych odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie w
sposób obejmujący gromadzenie
odpadów w pojemnikach oraz workach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności
regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
§ 17. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych pomiędzy właścicielem
nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
§ 18. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż
mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich
działalności z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 19. 1. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być
dostosowana do ilości odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku
częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od maja do września nie może wynosić
mniej niż raz na dwa tygodnie, zaś w okresie od października do kwietnia nie może być rzadsza niż raz na
miesiąc.
3. Odbieranie odpadów zbieranych w sposób selektywny, określonych w § 3ust. 2 pkt 1 lit b winno
odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
4. Odbieranie odpadów zbieranych w sposób selektywny, określonych w § 3ust. 2 pkt 1 lit c, winno
odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.
§ 20. 1. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może
odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników
sąsiednich nieruchomości.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych w workach i oddanie ich do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wskazanego przez gminę.
§ 21. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku pozbywają się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d podczas wystawek w
terminach podanych w powszechnie obowiązującym harmonogramie, nie rzadziej niż raz w roku.
§ 22. 1. Wydzielone z odpadów komunalnych, odpady o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit d-i powstające
w związku z bytowaniem człowieka należy przekazać za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby
pozbycia się odpadu, poprzez oddanie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wskazanego
przez gminę.
2. Dopuszcza się umieszczanie zużytych baterii w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych, handlowych, lub w budynku Urzędu Gminy.
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3. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwie domowym można przekazać do specjalnego
pojemnika znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Choczewie.
§ 23. 1. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe winny być wywożone, w miarę potrzeb
przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez oddanie ich do punktu wskazanego przez gminę, w
ilości do 1 m3 od każdego właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym. Wymaga się odrębnego
wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych stanowiących
odpady komunalne.
§ 24. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są przez właściciela nieruchomości w
pojemniki o pojemnościach minimalnych:
1) 30 litrów – na drogach publicznych,
2) 30 litrów – place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne,
3) 30 litrów – na przystankach komunikacji.
2. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 1 musi być dostosowana do potrzeb,
jednak nie może być rzadsza niż 2 razy w miesiącu.
3. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich
konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane
z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
§ 25. 1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia
koszy na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą
ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących
właścicieli sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych.
§ 26. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości poboru wody i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą
dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 27. 1. Właściciel nieruchomości, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, zobowiązany jest
do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej
obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający
uciążliwości (hałas lub odory) dla osób przebywających w sąsiedztwie.
§ 28. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy należące do ras
uznanych za agresywne, lub mieszańce tych ras, należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.
§ 29. Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprzątania ich odchodów w
pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, a także na terenach użytku publicznego w szczególności
klatek schodowych, chodników, ulic, trawników.
§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niewprowadzania zwierząt do piaskownic,
na place zabaw i teren boisk.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 31. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r.:
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej
niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy
Choczewo został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Północny.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 32. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz w
zwartej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej mającej charakter zabudowy osiedlowej oraz na terenie
zabudowy jednorodzinnej rozproszonej o powierzchni poniżej 1000 m2 oraz w tej zabudowie.
§ 33. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i nie wymienionych w § 32 mogą być
utrzymywane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich za uprzednią zgodą właścicieli sąsiadujących
nieruchomości – wyrażoną na piśmie, niżej wymienionych zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości,
wyposażonej w odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, w ilości nieprzekraczającej:
1) 1 szt. koni,
2) 1 szt. bydła,
3) 2 szt. świń, owiec lub kóz,
4) 20 szt. drobiu,
5) 20 szt. królików.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do zagospodarowania odchodów w sposób nie
zagrażający środowisku – w szczególności poprzez stosowanie płyt obornikowych oraz szczelnych zbiorników
do gromadzenia gnojowicy i gnojówki.
§ 34. Właściciel zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) Nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak odory, hałas itp.,
2) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy, lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych
miejscach publicznych.
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Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 35. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy
Choczewo. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminach od 15
kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

