
UGHWAŁA Nr 264/XXXVll/201 3
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Sierpc

Na podsławie ań. 'l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (j.t. Dz.
U' z20o1 r. Nr 142, poz' 1591 z późn. zm.) oraz ań.4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 wześnia 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (i.t' Dz. U. z2012 r. poz' 39'1),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego lnspektora sanilarnego W sierpcu - Rada
Miejska sierpca uchvłala:

REGULAMIN
UTRZYMANIA czYsToŚcl l PoRZĄDKU

NA TERENIE MIASTA SIERPC

RozDZlAŁ l

Postanowienia ogółne

s1
Regulamin, zgodnie z Wymaganiami ustawy określa szczegołowe zasady utrzymania

czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Sierpc dotyczące:
'l ) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

obejmujących:
a. prowadzenie we wskazanym zakresie seleKywnego zbierania i odbierania

odpadów komunalnych, Wtym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużfiych baterii i akumulatoróW,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego' mebli iinnych odpadóW
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zuŻyĘch
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) rodzĄu i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych uządzeń i ich utŻymania W odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, pzy uwzględnieniu:

a. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądŹ w innych Źródłach'

b. liczby osób korzystających z tych ulządzeń;
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3) częstotliwości ispo:9!: pozbyłania się odpadów komunainych inieczystoŚciciekłych z terenu nieruchomóści or"r. '. - 

|J,pubiióznego; oul U|dZ Z lerenow przeznaczonych do Uzytku
4) innych Wymagań wynrkaęcych- z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadamidla Mazowsza na lata 2O1'2'-źO17 . 

"';ó;;l;;niem lat 2018-2023;5) obowiązków osÓb utrzymującycn zwle-ffi'o"ó'o'", mających na celu ochronęprzed zagrożeniem lub uóiąźtiwoscią oi"- r"j.i or'" iXj1ir"'l".'ńJ'"",".
- terenóW przeznaczonych do wspólneqó 

"z'tł", 

_

6) wymagań utrzymywinia. zwie3at 'g-offiJisłicł]. na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej, w tym takze żł".u -i.n 
. 
utrzymywania na oi.rl-sonycr'

''':-Yil11 l 
u b w' poszczeg ól nych n ieruchomościacn 

;l ) wyznaczanla obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji iterminówjej pzeprowadzania.

1. llekroc w Regulaminie jest mowa o: S 2'

1) UoU - ustawa z lnia. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
^' 

iqo1ządkuwgminach (.t. Dz. U' zzolir'poz.'źó1,2) właścicielu nieruchomości - *ł"s"IclJi, 
-'*spÓłwłaścicieli, 

użytkownikówWieczystych oraz jednostki organizaryine 
'l:'' 

osoby posiadające nieruchomośc
x.iT|fli? !:l,żYtkowaniu 

oraz inne ńbo'iotv *ń"ią""-ni"1"il"n"'i's""ąi".t. z
3) nieruchomości zamieszkałej - nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy(art. 6c ust. .1 UoU). wchodzą w n"*y g;i";'.y.i"m-go"pooarki odpadami.4) nieruchomości niezańieĘkałej'-";;;Ji'mose..na której niezamieszkująm ieszkańcy n p' sklepy, szkoły,' puńłty u"ługo;""ao' łi l"tn is[ouie,' n iJiicń"oiza *., !o*y gminny system gospodarki oOpiaamic; gospodarstwie domowym - jedna o.ob" lub 

'zespoł osób spokrewnionychlub niespokrewnionvch, 
.mieszła;ącycń l"".". i 

',ilpornie 
utrzymujących się,6) zabudowie jednońdzin;e] 

, .',;lńiH;''"o'"""'' $ 3 pkt 2 RozporządzeniaMinistra lnfrastruktury z dnia 12 r,*ietnil 
-)oozr. 

w sprawie waiunkÓwtechnicznych, jakim pow-inny odpowiadać ouovnłi i icn usytu5wa"[ _''[livn",.mieszkalny jednorodzinny -lub 
zespół talti''uuoynł ow wraz z budynkami_. garazowymi i gospodarczymi.

7) zabudowie wielorodzinnej - zabudowa, n" 
_ 
kj9l?. składają się budynkiwielorodzinne, a Wiec takie. t<tore. nie spJnil;ą olrini.;i ń''jiffiJo*iooiii"gozapisanej w $ 3 pkt 2 Rozporządzenia'uinGń inrrastruktury z dnia 12 kwietnia2002r. w sprawie warunków te"t'ii".nv"n, i"i irripo,"inny odpowiadać budynki i ichusytuowanie,

B) nieczystościach ciekĘch - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
., :j::,:lf"l lezodplywowych (art.2 ust.1,pkt. .t Uou),Yl oopaoach komunalnych -, rozumie śię przez to odpady powstająceW gospodarstwach domowych,. . unyłąc'eli"m 

- 
pojazdów Wycofanychzeksp|oatacji, a także_oln1ov 

"i"."*ióLią"" odpadów niebezpiecznychpochodzące od innych wytwóicóń oop"oó*, liii]" ze względu na swój charakterlub skład są podobne 
99 9on9oo'1 p]9*"ił;"y;; * gospodarstwach domowych(ań. 3 ust. 3, pkt' 4 Ustawy o oopadaih;, ]
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10)sełektywnyrn zbieraniu odpadów - rozumie się przez to zbieranie, w ramach
którego dany strumień odpadów, w celu ułaiwienia okreśionego sposobu
przetwazania, obejmuje jedynie rodzaje odpadÓw charakteryzujące się takimi sa-
mymi właściwościami' i takim samym charakterem,

1 '1 )zbiornikach bezodpływowych - instalacje i urządzenia plzeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (ań. 2 ust. 1 .,

pkt. 5 UoU)' odpowiadające wymaganiom wynikającym z ustawy Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2o02r. w
sprawie WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usluowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

12)pojemnikach na odpady komunalne - pojemniki zamykane, wykonane
z ocynkowanej blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
wytrzymałości mechanicznej oraz kontenery wykonane z blachy stalowej,
zabezpieczone środkiem antykorozyjnym' przystosowane do opróżnia nia przez
specjalistyczne pojazdy; do zbierania odpadów dopuszcza się stosowanie worków
z folii PE' na zasadach określonych W niniejszym Regulaminie;

13)PSZoK-u - punkt selektywnej zbiórki odpadóW,
'14)koszu ulicznym - urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych' ustawione

w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej i przy
postojach taxi, w parkach oraz w innych miejscach publicznych o wzmożonym
ruchu pieszych;

15) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - rozumie
się przez to zakład zagospodarowania odpadów o mocy pŻerobowej starczającej
do przyjmowania i przebvarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez
co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający vr4lmagania najlepszej dostępnej
techniki lub technologii, o ktÓrej mowa w ań' 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przeksŹałcanie odpadów
lub:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadóW
komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub W części do odzysku,

b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadóW zielonych i innych
bioodpadów oraz v{Walzanie z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniając.ego
Wymagania określone W przepisach odrębnych,

c) składowanie odpadów powstających W procesie mechaniczno_
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadóW komunalnych oraz
pozostałości z sońowania odpadów komunalnych o pojemności
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w
ilości nie mniejszej niż powstająca W instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (ań' 3
ust. 3, pkt.15c UoU),

16) stacji zlewnej - instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
ich gromadzenia,
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17)chodniku _ częśc drogi przeznaczoną do ruchu pieszych, posiadająca
nawierzchnię betonową, bitumiczną, kamienną lub Żwirową,

'l8)zwierzętach gospodarskich _ zwierzęta utrzymywane W celach hodowlanych
iprodukcyjnych, takie jak: konie' bydło, Świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta
futerkowe i pszczoły,

'l9) zwierzętach domowych - zwierzęIa tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

20) chowie zltierząź gospodarskich - utrzymywanie zwierząt w celu uzyskiwania
od nich określonych produktów lub innych korzyści'

21) zylierzęłach wykorzystywanych do celów specjalnych - zwierzęta' których
profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów, regulujących szczegołowe zasady działania jednostek lub instytucji
wojskowych, organów policji, służb kontroli celnej, porządkowych i ratowniczych
oraz regulujących zasady szkolenia iwykorzystania psów - przewodników osób
ociemniaĘch,

22) zabudowie zwańej - tereny istniejących lub planowanych budynków i budowli
oróżnych rodzajach użytkowania (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wielorodzinna i mieszana, przemysłowa, magazynowo _ składowa i letniskowa) na
działkach tworzących zgrupowania nieruchomości.

W ramach odpadóW komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów:
1) odpady roślinne - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne

pochodzące z pielęgnacji terenóW zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadóW
pochodzących z czyszczenia ulic i placów (ań. 3 ust' 3', pkt. 8b Ustawy
o odpadach);

2) bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenóW
zieleni, odpady spoŹywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów
gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego,
a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (ań.3 ust. 3., pkt. 3a
Ustawy o odpadach);

3) odpady komunalne wielkogabarytowe - odpady, które ze względu na duŻe
rozmiary i/lub Wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady komunalne
zmieszane (śmieci)' mogą być utylizowane jako odpady komunalne wielkogabarytowe
np: stoły' szafy, szafki, kzesła, sofy, dyrlvany, wózki dziecięce, materace, rowery,
zabawki dużych rozmiarów etc.;

4) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych - odpady powstające
w gospodarstwach domowych, np. lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki,
baterie iakumulatory, zuŻyte Urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne
elementy, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po farbach;

5) niesegregowane -rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane
selektywnemu zbieraniu;

6) budowlane - rozumie się prze to odpady pochodzące z budowy, remontów'
demontazu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę
i ziemię z terenóW zanieczyszczonych);
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7) zużyźy sprzęt elektryczny ielektroniczny - rozumie się przez to sprzęt
wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz. U. Nr 180poz. 1495 z późn. zm.),
pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źrÓdeł, który ze względu
na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne W rozumieniu
przepisów o odpadach;

RozDzlAŁu
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

s3
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz
należytego stanu sanitarno_higienicznego i estetycznego nieruchomości.
Właściclele nieruchomości zobowiązan| są do oznaczenia nieruchomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych z numerem
porządkowym nieruchomości.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi - właściciele
nieruchomości (społdzielnie mieszkaniowe, Wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają
Wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego regulaminu oraz
rozliczają się z lokatorami z kosźów wywozu odpadów.

s4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
odpadóW powstających na terenie nieruchomości z podziałem na co
następujące frakcje odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastzeżeniem pk 2_14,
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) zużyte baterie i akumu|atory,
4) zu4y sprzęt elektryczny i elektroniczny'
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe,

J.

1.

J.

zbierania
najmniej
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7) zużyte opony,
8) odpady zielone,
9) papier,
10) szkło,
1'1 ) opakowania wielomateriałowe,
12) tworzywa sztuczne,
13)odpady ulegające biodegradacji W tym odpady opakowaniowe ulegające

biodegradacji,
14) metale.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem
na szkło, papier, tworzywa sŹuczne, odpady zmieszane, odpady zielone, odpady
biodegradowalne odbywać się będzie za pomocą przeznaczonych do tego celu
specjalnie oznakowanych pojemnikach oraz workach. Pozostałe frakcje odpadów
zebrane selektywnie należy dostalczyć do PSZoK-u.
Na terenach zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem na
szkło, papier, tworz}ĄVa sztuczne, odpady zmieszane odbywać się będzie za pomocą



odpowiednich kontenerów oraz
z 3 pojemników. Pozostałe frakcje
do PSZOK-u.

6

kompletÓw do segregacji składających się
odpadów zebrane selektpvnie należy' dostarczyć

1. Właściciele nieruchomoś'ci.'ooo*ią'.niŁ! do -uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innychzanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ioeź|osreJnio przyjej granicy; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnió"i" 
"noonix", 

n"
którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pójazdów.""nó"ńooońcr''.

2. obowiązek oczyszczania ze śniegu ilodu powinien być rea|izowany pr'"ż oJg'arnięcie
śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i po!łzóaiórż)-podjęcie
działań usuwających lub co najmniej ograniczającycn sliśt<osć c'hodnika. Piasek isóluzyte do tego celu naleŹy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn icn

_ zastosowania. Dopuszcza się stosowanie popiołu iżużlu.
3' Błoto, śnieg, lód i inne zan ieczy szczenia upizątnięte z chodników położonych wzdłuż

nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnii<a od strony jezdni zzaóhowaniem
możliwości odpływu wody do kanal|zacji deszczowej w śposou niezagraząący
istniejącej zieleni.

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnychoraz z dróg publicznych, należy gromadźió poźa terenem fĘstanrukom.unikacyjnego wsposób nieutrudniający zatrzymywania 
"ępója.iovi ora'

wysiadania i wsiadania pasażerów.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów

oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłócznie po ichpojawieniu się.

1. Na nieruchomościach lub ich częściacn 
s""'"r, 

przestrzegać następujących zasad:1) mycie pojazdów mechanicznych powinno się odńywac *lnlŹ';"ć""h 
-oo 

tugowyznaczonych' Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdi1 czystą wodą
na swoim terenie pod 

. .warunkiem, Że powsiaJąie scieti ' oapiońaozane
sądo kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umoŹliwiający ich usunięcie
zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególńóś-ci ścieki takie

_ nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodTnych tuo oo iiemi,2) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane ń specjalisiycznycn
warsztatach. Właściciel moze dokonywaó doraźnych napraw zwiąany|n z'uiezącą
eksploatacją pojazdu. w obrębie nieruchomości, jeżeli 'czynności 

te nie powoau;ą
' zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dli sąsiadów
2. Zabrania się:

'l ) prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych, poza warsztatami posiadającymi
stosowne zezwolenia,

2) składowania luzem oraz umieszczania w urządzeniach przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych wszelkich odpadów i'zanieczyszczeń
pochodzących z terenu, który nie jest obsługiwa ny przez te urządzeńia orazodpadów izanieczyszczeń nie przeznaczonych 'do 

składowinia w tych
urządzeniach,

3) niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń iinnych obiektów (np. energetyczne
i telefoniczne) popŻez umieszczania na nich pljkatów, reklam,'ogłoszeń] a także
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7) zużyźy sprzęt elektryczny iełektronlczny - rozumie się przez to sprzęt
wymieniony w załączniku nr '1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym
sprzęcie eiektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr,l80poz. 1495 z późn. zm.),
pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źrÓdd, który ze Względu
na charakter iilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunaine w rozumieniu
przepisów o odpadach;

RoZDZ|AŁ ll
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

s3
1' Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz

należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.
2' Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznaczenia nieruchomości poprzez

umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych z numerem
porządkowym nieruchomości.

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi _ właściciele
nieruchomości (społdzielnie mieszkaniowe, Wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają
Wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego regulaminu oraz
rozliczają się z lokatorami z kosŻów wywozu odpadów.

s4'l. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
odpadóW powstających na terenie nieruchomości z podziałem na co
następujące frakcje odpadów:
'l) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastrzeŻeniem pkt 2-14,
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) zuŹyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny'
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe,
7) zuzyte opony,
B) odpady zielone,
9) papier,
10) szkło,
'l 1 ) opakowania wielomateriałowe,
12) Iworzywa sztuczne,
13)odpady ulegające biodegradacji W tym odpady opakowaniowe ulegające

biodegradacji,
'14) metale.

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem
na szkło, papier' tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, odpady zielone, odpady
biodegradowalne odbywać się będzie za pomocą przeznaczonych do tego celu
specjalnie oznakowanych pojemnikach oraz workach. Pozostałe frakcje odpadów
zebrane selektywnie należy dostalczyć do PSZoK-u'

3' Na terenach zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem na
szkło, papier, tworzyłVa sztuczne, odpady zmieszane odbywać się będzie za pomocą

zbiełania
najmniej
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maiowania hasel irysunków bez uzyskania zgody właścicieia obiektu'
umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam i innych przedmiotów.

s7.
Zabrania się wypalania traw, spalania liści i innych odpadów"

s8.
W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której
powstają odpady inne niż komunalne podlegają one obowiązkowi oddzielnego
gromadzenia' odbioru i unieszkodliwiania, według zasad iwymagań określonych ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm-).

se
1 . odpady budowlano _ remontowe i rozbiórkowe p^owstałe w wyniku prowadzenia

drobnych robót w ilości nieprzekracząącą 0,02 m" należy gromadzic selektpvnie.
odpady te zostaną odebrane w ramach zryczałtowanej opłaty. odpady w ilości
przekraczĄącĄ 0,02 m' zostaną odebrane za dodatkowa opłatą.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinneibiodegradowalne należy
gromadzić selektywnie i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu zmieszane
odpady komunalne. Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nieruchomości
dokonujących ich kompostowania we własnym zakresie bądź zagospodarowujących
drewno, gałęzie We własnym zakresie.

RoZDZ|AŁ lll.
Zasady usuwania nieczystości ciekłych.

s 10.
1. Właściciele nieruchomości i inne podmioty, zobowiązani są do:

'l) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej' Podłączenie do
istniejącej kanalizacji sanitarnej należy Wykonać niezwłocznie .

2) w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość przed Wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej została
Wyposażona wprzydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą Wymagania
określone W odrębnych przepisach;

2' Właściciel nieruchomości zabudowanej, podłączonej do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej zobowiązany jest do posiadania umowy na odprowadzanie ścieków
do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

3' Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego
usuwania nieczystości ciekłych z ulządzeń służących do ich gromadzenia
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąci ich wypływ ze zbiornika
wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi iwód
podziemnych.

4. Właściciel nieruchomości zawiera umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
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itranspońu nieczystości ciekłych oraz przetrzymuje dowody płacenia za takie usługi
za co najmniej ostatnie 6 miesięcy.

5, W przypadku nieruchomości wyposażonych wlokalną oczys zczalnię ścieków
komunalnych, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do posiadania
pozwolenia wodnoprawnego na od prowa dzanie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzania ścieków w ilości
przekraczĄącej wielkość 5m3/ dobę), wyników badań oczyszczonych ścieków oraz
dokumentów za wwoz do oczyszczalni ścieków osadów i innych pozostałoŚci
tech nologicznych.

6. Właściciel nieruchomości Wyposażonej w lokalną oczyszczalnię ścieków,
odprowadzający ścieki w ilości do Sm"/dobę obowiązany jest okazać się dokumentem
zgłoszenia danej instalacji w Starostwie Powiatowym W sierpcu oraz Urzędzie
Miejskim w Sierpcu.

RozDZlAŁ lV
Rodzaje i minimalna pojemnośó pojemników pfzeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczania tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

s 11
1' Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki słuŹące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.

2.

J

4.

E

Pojemniki i worki na odpady komunalne nalezy ustawiać w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej
z możliwością łatwego przemieszczania ich od miejsca ustawienia do samochodu
odbierającego odpady w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości iutrudnień
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio
przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników
lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowyóh oraz pieszych'
na równej nawierzchni, w miarę mozliwości utwardzonej, zabezpieczonej pized
zbieraniem się Wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nierucńomości
jest zobowiązany utrzymywać w czystości'
Pojemniki na terenach osiedli mieszkaniowych z zabudowa wielorodzinną należy
ustawiać W miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników,
jak i dla pracownikóW firmy wywozowej, na równej nawierzchni, w miaę możliwości
utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się Wody i błota. Miejsce ustawienia
pojemników zarządca nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.
Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych i worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości o(az na drogach
publicznych:

'l) pojemniki na odpady o pojemności B0L, 110L, 12oL'240L, 11ooL;
2) pojemniki ( dzwony) do selektywnej zbiórki odpadów - '1500l, 2500l;
3) pojemniki (KP 7' KP 10) o pojemności 7000l, '10 000l;
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I

4) pojemniki lub worki z twcrzyNa sztucznego oznaczone odpowiednimi
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego.

5) kosze uliczne o pojemności 30L, 50L;
Nieruchomość nalezy wyposażyc W dostateczną ilość pojemników służących
do zbierania odpadów komunalnych. Liczba i rodzaj pojemników do zbierania
odpadów komunalnych powinna być dostosowana do liczby osób z nich
korzystających oraz zapewniĄąca ich nieprzepełnianie i utrzymanie czystości oraz
porządku wokoł pojemników.
Ustala się następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych
Wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia:

1 ) 25 dm"^_ jako ilość podstawowa na obszarze miasta - odpady zmieszane,
2) '10 dm' - jako norma podstawowa dla osób prowadzących selektywną

3)
4)

5)

6)
7)

zbiórkę odpadów,
dla szkoł, żłobków i przedszkoli - 3 dm3 na każde dziecko i pracownika,
dla lokali handlowych - 50 dm3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3 na lokal,
dla punktów handlowych poza lokalem - 50 dm3 na każdego zatrudnionego,
co najmniej jeden pojemnik 120 dm3na każdy punkt,
dla lokali gastronomicznych - 20 dm" na jedno miejsce konsumpcyjne,
dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, * co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 dm' dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
iprodukcyjnych w odniesieniu^do pomieszczeń biurowych i socjalnych -
pojemnik o pojemności 120 dm" na każdych 10 pracowników,
dla szpitali, internatów, hoteli, pensj^onatów itp. - 20 dm3 na jedno łóżko,
dla ogródków działkowych _ 20 dm3 na każdą działkę w okresie od 1 marca
do 31 paździemika każdego roku, 5 dm" poza tym okresem, ewentualnie
250 dm'/ha

8. W przypadkach gdy jest prowadzona sprzedaż ańykułóW spożywczych lub
działalność gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz (poza lokalem)
ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, plzy czym w przypadku prowadzenia
działalności handlowej, co najmniej jeden pojemnik, o pojemności nie mniejszej niż
50 litrów' powinien być udostępniony w godzinach otwarcia lokalu lub punktu
handlowego dla potrzeb klientóW.

s 12.
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i worki z tworzywa

sŻucznego oznakowane następującymi kolorami:
1) niebieskim - przeznaczone na odpadowe opakowania z papieru i tektury, a

także tekstylia;
zielonym - pzeznaczone na odpadowe opakowania ze szlda:
Źołtym - przeznaczone na odpadowe opakowania z metali, tworzyw
sżucznych;

4) brązowym _ plzeznaczone na odpady zielone/biodegradowalne
5) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających - pojemnik

o objętości w zależności od ilości wytworzonych odpadów,
6) baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp. należy gromadzić

selektywnie i każdorazowo dostarczyć do PSZOK,

B)
e)

2)
3)
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7) odpady Wielkogabarytowe, zuzyty sprzęt AGD i RTV - należy gromadzjć
selektywnie, Wystawić W cŻasie sezonowej zbiórki odpadÓw luó diostarczyc
do PSZOK.

2' Pojemniki i worki z tworzywa Sztucznego powinny byÓ oznakowane napisami
określającymi rodzaj odpadów, na jakie Są przeznaczone.

1.
s13

Pojemniki muszą mieć konstrukcję zapewniająą możliwość utrzymania ich
właściwego stanu sanitarnego, uniemozliwiającą wyóostawanie się ojpaoow poo
wpływem wiatru, deszczu i 

.innych czynników zewnętrznych or"' uni".ozli'ąą"ą
zwierzętom dostęp do odpadów.
W pojemnikach na odpady .komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego
popiołu, żużlu' gałęzi, gruzu budowlanego, odpadów wielkbgabiryto*v"ń, óoplJo'
niebezpiecznych, w tym zuż\^ych baterii i zu^^ych akum-utatoiow orłriiLyi"go
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

s 14.
Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znĄdu1ą
się obiekty służące do użytku publicznego, w tym na drogach w'ewnętrzńycn,
właściciel lub zarządzĄący ma obowiązek ustawić lub- zlecić usiawiónie
trudnopalnych pojemników o pojemności co najmniej 30 litrów.
Pojemniki, o których mowa W ust' 1 , iozmieszcza się w szczególności
przy oznakowanych przejściach 

'dla 
pieszych, przystankaih komunika"cyjnych

oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

s15
organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest
do:

1) Wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość
_. pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia oópowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadóW bezpośrednio po zalolićzeniu

imprezy,
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba.

RozDzlAŁv
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów pzezniczonych
do użytku publicznego

1.

1 Właściciel nieruchomości 
'"'i".'r,"n!;1!ozbywa się odpadów w sposób zgodny

z zasadami świadczenia Usług określonymi w uchwalg Rad'y Miasta Sierpc w spirawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uśług w zakresie oaoieńnia
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieiuchomości, na tńryctl
zam|eszkują mieszkańcy.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozbywa się odpadów komunalnych,
przekazując je podmiotowi uprawnionemu na podstawie zawańej umovvy.

z.
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3. W przypadku wytworzenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, odpadów
innych niż komunalne, właściclel nieruchomości pozbywa się ich przekazując
je podmiotowi uprawnionemu na podstawie odrębnej umowy.

s 17.
1. odpady komunalne (zmieszane odpady komunalne, szkło, papier, tworzywa sztuczne,

odpady zielone, odpady biodegradowalne) z terenu nieruchomości powinny być
odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie oraz zapewniającą
czystość i porządek wokÓł pojemników:

1) z nieruchomości zamieszkałych
- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - Gz na dwa tygodnie,
_ w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej _ raz na tydzień,

2) z nieruchomości nie zamieszkałych;
- z terenu działek niezabudowanych - nie rzadziej niż ftz na 6 miesięcy_ w placówkach usługowo - handlowych _ nie rzadziĄ niż raz na dwa

tygodnie,
- w lokalach, kioskach gastronomicznych oraz sklepach spożywczych - nie

zadziej niż raz na tydzień,
- z targowisk - codziennie
- z przychodni lekarskich, szpitali, gabinetóW stomatologicznych oraz

gabinetów weterynaryjnych - nie rzadziej niż raz na tydzień,_ z pomieszczeń biurowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- z terenóW ogródkóW działkowych: w okresie od 'l kwietnia

do 31 paŹdziernika - nie rzadzią niż Rz na miesiąc; w okresie
od 1 listopada do 3'l marca _ w miarę potrzeb.

slB
Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadóW komunalnych zterenu nieruchomości
co najmniej 1 raz w tygodniu.

1.

RozDzlAŁvl
lnne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami

dla Mazowsza

s 1e.
Gospodarka odpadam; W Województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki
odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone
i bioodpady oraz pozosiałości z sońowania i pozostałości po procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą byĆ
zagospodarowywane wyłączn ie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są regiony,
dla których Vyyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym
- pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i

zastępczych funkcjonujących na obszarze danego macierzystego regionu.
Gmina Miasto Sierpc naleŻy do Płockiego Rąionu Gospodarki odpadami.
W Regionie Płockim ustalono następujące Regionalne lnstalacje do Pzetwazania
odpadów Komunalnych (RlPoK) - zmieszanych, odpadóW zielonych i odpadów

2-,



:l?jr"#::[n 
pozostałości z sońowania odpadÓW komunalnych przeznaczonych do

1 ) ZU.K W Kobiernikach UPłocka - Żakład mechaniczno-biologicznegoprzehnlarzania odpadów komunalnych w Kobiernikach ąz, os-ai5śikói'2) Przedsiębio'"*.?__9o1ooo,rki Końunainef w Płońsku - Zakład 
'""ń"ni".no-biologicznego przetwazania 

. 
zmieszanycń odpadów ło'un"lny"r.'' i odpadóW_ selektywnie zebranych w Poświętnem, bs_r oó' Płoilł,"vi 

llvl lu'l lrvl' l'
3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

' * si"rp"u - składowisko odpadówpowstających W procesie mechaniizno-biologicznego ń"t*;;;;" odpadóWi pozostałości z sońowania w miejscowości naihociri, g;;. ilil '- t

4' W każdym regionie gospodarki odpadimi, oop"oy .'i"..;., ;l;fi" i bioodpadyoraz pozostałości z Sortowania i mechaniczno -'biologicznego pi'"t'^r"r-"i" idpadówprzeznaczone do składowania:.TYszą być kierowane w pierwszej koleiności doinstala'cj i posiadających status R l PoK,'pońzon v" t' 
"ai 

ol izeł ,nieisl'u'riffi o ,'"n i"odpadów.
5. Dopiero w przypadku 

,braku wolnych mocy przerobowych RlPoK, odpady mogąbyć kierowane do instalacji,. przeiwarząącLi 'łany roozai odpadów przewidzianejdo zastępczej obsługi reglonu.
6' Kolejność kierowania 

-strumienia 
odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylkoW sytuacji awarii RlPoK .lub innej sytuacji uniómoŹliwiającej przyjęcie odpadóW.Wtakim przypadku, odpady powinńy .o"uć płriiazane do instalacji wskazanej jakozastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą s;ń;ki; 

''ńł_"iuoo.t*.
Mazowieckiego w sprawie wykonania ńo,ewooztiego pl"nu'go.p';J;łi oJJlo"'i.7. odpady selekĘwnie zebrane, powinny tiatae zlo-dna z zasadąbliskości do instalacjiregionalnych, które mają możliwośc it]r- własciwegd ;;;;;p;arowanialub w przypadku braku takiej.możliwości, mooą óne !y9 kierowane do innych instalacjiprzetwarzających poszczególne frakcje oopaóow seleiływnie 

'"olny"t'. 
'-'' "

o bowi ązki *'"5!"13ń'Ł', J,ląt o o' o*y" t .

o'soby .utrzymujące zwierzęta..99Tg*"- ,ąs.1ooo*,ą."ne do zachowania bezpieczeństwai Środków ostrożności, *d^::]:l1:l:|.&ń'""ę ;;;"d zagrożeniem luń utliźi*osciądla ludzi oraz pzed zanieczyszczeniem terenów pż*;.;#yfi'jJ'i]'vif" il'ł#.""no.ponoszą też pełną odpowiedzialnośc za zachowaniJ tyin zwlerząt'

1. Właściciel. psa, *ypro11*_13" q"u'i, teren publiczn y, zobowiązany jestdo prowadzenia psa na' smycźy iw-kagańcu. ńo*y."'" zasady obowiązują takzew budynkach wielorodzinnych, 
_w 

pomiószczeniach 
.w-spólnego uzytku takich jak:windy, korytarze, klatki schodowe oraz w innych obiektacn, ńłtołtń 

"jilin]"u"to,- dopuścił wprowadzanie anierząt.
2' Zwolnienie.psa ze smyczy dozwolone jest tylko vńedy, gdy pies jest w kagańcu orazw miejscach mało u częszc zanych pizez 'ludzi' 

a_ właściciel 'p"" 
'"-'olii*osesprawowania bezpośredniej, kontroli nad- jego zachowani"', 

"! 
łn."'a,'-iz pi"sreaguje w każdej sytuacji na komendę własćijeta.
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s21
1' Właściciel psa, zamieszkały na terenie miasta Sierpca, zobowiązany jest dokonać

jego rejestracji w Urzędzie Miejskim w Sierpcu oraz oznakować go, poprzez nabycie
i umieszczenie na obroży numeru rejestracyjnego dla psóW'

2. Właściciel psa jest również zobowiązany do posiadania aktualnych świadectw
szczepienia psa przeciwko wściekliŹnie.

3. WłaŚciciel nowo nabytego psa jest obowiązany dokonać jego rejestracji W terminie 'l4
dni od daty nabycia.

4. obowiązek oznakowania psa powstaje po ukończeniu przez niego dwunasiego
tygodnia życia.

5' Właściciel psa jest obowiązany do zgłaszania wszelkich zmian w stanie posiadania
(zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) celem aktualizacji w bazie danych.

6. Utzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza
Miasta Sierpca.

s22.
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób' aby zapobiec możliwości wydostania się psa
poza )ą granice oraz umieścic w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem
,,Uwaga l Zły pies !'' lub o treści równoznacznej.

s 23.
't. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiąany do uprząta nia zanieczyszczeń

spowodowanych przez to zutierzę W miejscach przeznaczonych do użyiku
publicznego, w szczegóIności: klatek schodowych' wind, chodników, u|ic, placów,
parków, poprzez zebranie, zmycie lub usunięcie zanieczyszczeń w inny sposób.

2. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany stosować się do zakazóW
Wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na tereny pryWatne
czy publiczne oznaczone tablicami ,,zakaz wprowadzania psów", określonych przez
właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków czy terenów (postanowienie to nie
dotyczy opiekunów psów wykorzystanych do celów specjalnych)'

3. Utrzymujący gady' ptaki iowady w lokalach mieszka|nych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed Wydostaniem się z pomieszczenia.

4' Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodóW
zoologicznych.

s 24.
1' Zabrania się:

1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,
2) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,

3) doprowadzanie zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do
stanu, W którym staje się ono niebezpieczne,

4) wprowadzania zwierzęcia do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci, a
W szczególności do piaskownic,

5) wprowadzania zwierzęcia do sklepów, zakładów produkcji spożywczej,
zakładóW usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, których
administracje wprowadziły taki zakaz'
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2. W budynkaĆh wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych
w mieszkaniach W ilościach stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących W nich
ludzi, w szczególnoŚci prowadzenia hodowli psów i kotów.

3. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako
bezdomne, Wyłapywane idoprowadzane do Schroniska dla bezdomnych zwierŻąt,
zwanego dalej ,,Schron iskiem".

4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta
sierpca jest Schronisko lub inny podmiot' z którym miasto zawarło stosowną
umowę.

5. Straż Miejska udziela niezbędnej pomocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt
podmiotowi określonemu W ust' 4 oraz zabezpiecza teren objęty odławianiem
zwierząt.

6. W pzypadku ustalenia właściciela zwierzęcia' które zostało złapane' koszty pobytu
zwierzęcia w Schronisku oraz zapewnienia mu W tym czasie opieki weterynaryjńej
ponosi jego właściciel, w wysokości wynikającej ż cennika usiug, ustalońego na
dany rok przez Schronisko.

7. Zwierzę umieszczone w Schronisku zostanie zwrócone jego właścicielowi,
po udokumentowaniu przez niego swojego prawa do zwierzęcia olaz po uiszczeniu
opłaty' o któĘ mowa w ust. 6.

s26
1. Dokarmianie ptaków i Atlierząt może odbywać się w miejscach i w obiektach

ku temu pŻeznaczonych i za zgodązarządcy nieruchomości.
2. Wprowadza się zakaz dokarmiania ryb iptactwa na terenie akwenu wodnego

Jeziórko.
RozDZlAŁ Vlll

Zasady utrzymywania złłierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.

s27
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem pzestzegania zasad określonych w niniejszej ucnwJte.
P rowadzący hodowlę zwierząt gospoda rskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów

i nieczystości w sposób zgodny z prawem, W tym z wymogami niniejszej ucńwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących

na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: 
-h-ałas,

odory.
ZakazĄe się utrzymywa nia zltierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe
oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą

być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego
gospodarstwa domowego.
Zakazuje się prowadzenie hodowli i utrzymywania gołębi w zwańej zabudowie
mieszkaniowej, między innymi w budynkach wielorodz|nnych.

4.

Ę



6. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzympvanie gołębi w obrębie osiedli
o zabudowie rozproszonej pod warunkiem' że dzlałalność ta nie będzie uciążliwa dla
innych mieszkańców i będzie prowadzona zzachowaniem WarunkóW higieniczno-
sanitarnych.

s 28.
'l . Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębł oraz teren ich chowu, powinny tak być

usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego
końca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej W najbliżSzym sąsiedztwie
prowadzonego chowu, V'/ynosiła, co najmniej:
1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem

przeznaczonym na stały pobyt ludzi
2. obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy

umieścić tabliczkę ''Uwaga pszczoĘ. Wstęp wzbroniony',.
3. Ule z pszczołami powinny być ustawione, co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi

publicznej' budynków mieszkalnych, inwentarskich igospodarczych, a także
od podwórza iogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (park, mur, krzewy)
o Wysokości, co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących
i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

4. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio
ogrodzone, W sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząl na zewnątrz tych
obiektów.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodóW
zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach
i w innych miejscach publicznych.

6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu ibezpośrednie jego
otoczenie powinny być utrzymane W należytej czystości i porządku, a odchody
zwierzęce regularnie usuwane.

7. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich powinno posiadać niepzepuszczalne
podłoże' być zabezpieczone przed Wpły'Vvami atmosferycznymi' wilgoc|ą z podłoża
i zalegającymi odchodami zwierzęcymi oraz być dostateczne ośWietlone
i zabezpieczone przed dostępem owadóW i gryŻoni. Pomieszczenie to powinno
byó, co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane
w okresie wiosny, lata ijesieni.

B. Z pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta, gnojowica i gnojówka powinny być
odprowadzane za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych
i zamkniętych zbiorników'

9. obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza
pomieszczeniem dla Ał,rierząt, muszą byc składowane w miejscach
o nieprzepuszczalnym podłozu na płytach obornikowych, z zachowaniem odległości
określonych W ust.'l od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym
lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. odległość ta n|e dotyczy
m iejsca zamieszkania hodowcy.

s2e
Zab?nia się chowu ztlierząt gospodarskich:

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na staĘ pobyt ludzi,
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2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak
strychy, piwnice, komórki' garaże, balkony,

3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez
właŚciwe organy do Ęestru zabytków.

RoZDZ|AŁ |X
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2.

s30
W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakażnych przenoszonych na ludzi
i zuierzęta przez szczury imyszy w przypadku ich Występowania zobowiązuje
się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani
są do przeprowadzania' dwukrotnie w ciąu roku: l termin marzec - kwiecień'
ll termin Wrzesień - paŹdziernik' w ilości iwedług instrukcji stosowania danego
preparatu. obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzin nych,
może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
W przypadku Wystąoienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŻenie sanitarne,
Burmistrz Miasta Sierpc określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
lnspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzaĄi oraz,
poprzez zarządzenie, termin jej prz eprowadzenia.
Koszty przeprowadzenia deratyzaĄi obciązają Właścicieli nieruchomości.
W przypadku terenóW użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na gminie
miejskiej Sierpc.

6. Właściciele nieruchomości przeprowadząą deratyzację miejsc oraz pomieszczeń
nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza,
korytarze, pomieszczenia piwniczne' osłony śmietnikowe, pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.

7 ' Do zwalczania szczuróW i myszy należy użWać preparatóW (trutek)
ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o Wysokiej
skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.

RozDzlAŁx
obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru

i transpońu odpadów na terenie miasta Sierpc

s 31.
1 . Pzedsiębiorąca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych oraz niezamieszkałych jest zobowiązany do postępowania z odpadami
W sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

2" W razie stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości
zamieszkałych, Źe właściciel nieruchomości postępuje niezgodnie z zasadami
n|niejszego regulaminu obowiązany jest wskazać imiennie takie osoby w kwańalnych
sprawozdaniach składanych do Burmistrza Miasta Sierpc.

3. W przypadku niedopełnienia peez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym
gminę.

4.
5.
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4' Zabrania się mieszania selektyYvnie zebranych odpadóW komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieii nieruchomości.

5. Przedsiębiorąca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zobowiąany jest przekazylvać informacje o:

1) masie poszczególnych lodzajow odebranych z obszaru danej gminy
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania;

2) masie odpadóW komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania na składowisku odpadów

3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady
komunalne

4) osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
iodzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

6. Przedsiębiorąca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oIaz niezamieszkaĘch jest zobowiązany posiadaó odpowiedni tabor

. specjalistyczny' którego:
1) konstrukcja pojazdóW będzie zabezpieczała przed rozwiewaniem

i rozpylaniem przewoŹonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie
czyn ników atmosferycznych na odpady,

2) pĄazdy będą wyposażone W system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o polożeniu pojazdu i miejscach
postojóW

7. Dopuszcza się Wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów
komunalnych.

RozDZlAŁ Xl
Postanowienia końcowe.

s 32.

'1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny' na
podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i poządku w gminach.

2' Do prowadzenia kontroli Wypełniania obowiązków określonych w niniejszym
Regulaminie upoważniona jest straż Miejska jak również pracownicy Uzędu
Miejskiego w Sierpcu na podstawie stosownych upoważnień wydanych przez
Burmistrza Miasta Sierpca, za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Straż
Miejska i Policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
lub kierowania wniosków o ukaranie do właściwego sądu powszechnego.

s33

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpc.
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s34

Traci moc uchwała Nr 227lXYl/2005 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30'11.2005 r.

w sprawie uchwalenia R'egulaminu utrzymania czystoŚci i porządku na terenie
miasta Sierpc

s35

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódńwa
Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu'

s36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzien niku Urzędowym Województwa Mazowieckieg o.

PRzEWoDNlczĄeY


