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Uchwała Nr 301XLl2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utłzymania czystości
i porządku na terenie miasta Sierpc

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie
gminnym 0.t. Dz. U. z20o1 r. Nr 142, wz' 1591 zpóŻn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 'l3 wŻeśnia'1996 r. o utzymaniu czystości i poządku w gminach (|'t. Dz' U. z2012 r.
poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego

w Sierpcu - Rada Miejska Sierpca uchwala:

REGULAMIN

UTRZYMANIA czYsToścl l PoRZĄDKU
NA TERENIE MIASTA SIERPC
RozDZlAŁ

l

Postanowienia ogólne

s1

Regulamin' zgodnie z wymaganiami ustawy określa szczegolowe zasady utzymania
czystoścli poządku na terenie gminy miejskiej Sierpc dotyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystościi polządku na terenie nieruchomości
obejmujących:

a.

prowadzenie we wskazanym zakresb selektywnego zbierania iodbierania
odpadów komunalnych, wtym powst4ących w gospodarstwach domowych
przeterminowanych lekÓw i chemikaliów, zużytych bateńi i akumulatorów'
zuŻytego spzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadÓw
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkcnł'ych oraz zuŻytych opon'
a także odpadów zielonych,
b. uprzątanie błota, śniegu,lodu i innych zanieczyszczeń z częścinieruchomości
słuzących do użytku publicznego,
c' mycie i naprawy pojaŻdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;

2) rodząu i minimalnej pojemnościurządzef\ pŻeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych uŻądzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitamym,
poządkowym i technicznym' przy uwzględnieniu:

a. średniej iloŚci odpadów komunalnych wytwazanych

w gospodarstwach
domowych bądŹ w innych żródłach,
b. liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywanla się odpadów komunalnych i nieczystościciekłych
Z terenu nieruchomości oraz z terenÓ\ pazeznaczanyeh do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami
dla Mazowsza na lata 2o12'2o'l7 z uwzględnieniem lat 2018-2o23;
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4)
5)
6)
7)
8)

zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiÓrkowe,
zuzyte opony,
papier,
9) szkło'
10) metale,
11)tworzywa sztuczne,
1 2) opakowania wielomateriałowe
13) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone _ ,,bioodpady''.
2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło,
papier, tworzywa Sztuczne, metale' opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji
tym odpady zielone odbywać się będzie za pomocą
ptzeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach oraz workach.
Pozostałe frakcje odpadów tj. przeterminowane leki ichemikalia, zużyte baterie
iakumulatory, zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, meble iinne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane irozbiórkowe, zużyte opony nalezy dostarczyć do

w

PSZOK-u.
Na terenach zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło,
papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie za
pomocą odpowiednich kontenerów oraz kompletów do segregacji składających się
z 3 pojemnikÓw. Pozostałe frakcje odpadów tj' przeterminowane leki i chemikalla, zuŹyte
baterie iakumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, meb|e iinne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane irozbiórkowe, zużyte opony na|eży dostarczyć do
PSZOK-u.
4. odpady budowlano _ remontowe i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych
robót w ilościnieprzekraczająCej ok. 30kg należy gromadzić selektywnie. odpady te
zostaną odebrane w ramach zryczałLowanej opłaty. odpady w ilościprzekraczającej 30kg
zostaną odebrane za dodatkowa opłatą.
5. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji w tym odpady
zielone nalezy gromadzić selektywnie i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu
zmieszane odpady komunalne' Z obowiązku tego zwalnia się właścicielinieruchomoŚci
dokonujących ich kompostowania We własnym zakresie bądŹ zagospodarowujących
drewno' gałęzie we Własnym zakresie.
3.

1.

2.

3.

s5.

Właścicielenieruchomości połozonych

wzdłuŻ chodnikóW

zobowiązani
są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służącejdo uzytku publicznego.
obowiązek oczyszczania ze śnieguilodu powinien być realizowany przez odgarnięcie
śnieguw miejsce niepowodujące zakłoceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie
działań usuwających lub co najmniej ograniczających Śliskość chodnika. Piasek isó| użyte
do tego celu nalezy usunąc z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn lch
zastosowania' Dopuszcza się stosowanie popiołu iżużlu.
Błoto, śnieg'lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych Wzdłuż
nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem
mozliwościodpływu wody do kanalizacji deszczowej W sposób niezagrażĄący istniejącej
zieleni.

4
4. Błoto, śnieg, lód

i'inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz

z dróg publicznych' naleŹy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego
W SposÓb nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania iwsiadania
pasażeróW.

s6.

Na nieruchomościach lub ich częściach należy przestrzegać następujących zasad:
'1) mycie pojazdóW mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego
wyznaczonych ' Właścicielenieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim
terenie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej
lub gromadzone w sposób umoŹliwiający ich usunięcie zgodnie z Wymaganiami
niniejszego Regulaminu' w szczególności ściekitakie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi'
2) naprawy samochodóW powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach'
Właścicielmoże dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją
pojazdu wobrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia
wód i gleby oraz uciążliwościdla SąSiadóW.
2. Zabranla się:
1 ) 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 obsługiwany plzez te urządzenia oraz odpadów
i zanieczyszczeń nie przeznaczonych do składowania w tych urządzeniach'
1.

RoZDZIAŁ lll.
Zasady usuwania n ieczystości ciekłych.

s7.
Właścicielnieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania
nieczystościciekłych z urządzeń służącychdo ich gromadzenia z częstotliwością iw sposób

gwarantujący' że nie nastąci ich wypływ ze zbiornika Wynikający z jego przepełnienia, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i Wód podziemnych'

RoZDZ|AŁ

|V

Rodzaje i minimalna pojemnośćpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemn ików
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

s8.
1.

2.

Właścicielenieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poplzez
wyposażenie nieruchomoŚci w pojemniki i worki słuzące do zbierania odpadóW
komunalnych oraz Ulrzymanie tych pojemnikóW W odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym.
Pojemniki i worki na odpady komunalne na|eży ustawiać w miejscach łatwo dostępnych
zaróWno d|a ich użytkownikóW, jak i dla pracowników firmy wywozowej z możliwością

I
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3.

4.

A

6.

łatwego przemieśzczania ich od miejsca ustawienia do samochodu odbierającego odpady
w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwościiutrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich'
Pojemniki na terenach osiedli mieszkaniowych
zabudowa wielorodzinną nalezy
ustawiać
miejscach łatwo dostępnych zaróWno
użytkowników,
jak id|a pracowników firmy wywozowej, na równej nawierzchni, w miarę mozliwości
utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia
pojemników zarządca nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.
Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych iworków przeznaczonych do
zbierania odpadóW komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemnościB0L' 1'l0L' 120L'240L, 1100L;
2) pojemniki ( dzwony) do selektywnej zbiórki odpadów - 1500l, 2500l;
3) pojemniki (KP 7' KP 10) o pojemności 7000l' 10 O00l;
4) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami
W stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego.
5) kosze uIiczne o pojemności 30L' 50L;
pojemnik Służącydo zbierania odpadóW
Nieruchomośćnależy WyposaŻyć
komunalnych, którego pojemnośćdostosowana będzie do liczby osób
niego
korzystających oraz zapewni n ieprzepełn ian ie i utrzymanie czystości wokół niego.
Właścicielnieruchomości zobowiązany jest do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych W pojemnikach
minimaInej pojemności uwzględniającej poniższe
wielkości WytwaIzanych odpadów przez jedną osobę w ciągu tygodnia:
1) 25 dm" - jako ilośćpodstawowa na obszarze miasta - odpady zmieszane'
2) 10 dm' _ jako norma podstawowa dla osób prowadzących selektywną zbiórkę
odpadów,
3) dla szkół, żłobków i przedszkoli - 3 dm3 na każde dziecko i pracownika,
4) dla |okali handlowych
50 dm3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3 na lokal,
5) dla punktów handlowych poza loka|em - 50 dm3 na każdego zatrudnionego, co
najmniej jeden pojemnik 1 20 dm3 na tażdy punkt.
6) dla lokali gastronomicznych - 20 dm' na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, _ co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 12o dm3
zakładóW rzemieś|niczych, usługowych

z

W

w

dla ich

z

o

-

dla

iprodukcyjnych W odniesieniu

do pomieszczeń biurowych i socjalnych -

pojemnik o pojemności '120 dm3 na każdych '1 0 pracowników,
8) d|a szpitali, internatÓw, hoteli, pensjonatów itp. - 20 dm3 na jedno łóżko,
e) d|a ogródków działkowych - 20 dm3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 paŹdziernika każdego roku' 5 dm3 poza tym okresem, ewentualnie 250

6'

dm3/ha.

W przypadkach gdy jest prowadzona sprzedaż ańykułów spożywczych lub działalnoŚć
gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz (poza lokalem) ustawić dostateczną
|iczbę koszy na odpady, przy czym W przypadku prowadzenia działalnościhandlowej'
co najmniej jeden pojemnik, o pojemności nie mniejszej niż 50 litrów, powinien być
udostępniony w godzinach otwarcia lokalu lub punktu handlowego dla potrzeb
klientów.

fl

1.

se.

DIa potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i worki z tworzywa
sztucznego oznakowane następującymi kolorami lub napisami określającymi rodzaj
odpadóW, na jakie są przeznaczone:
1) niebieskim - ptzeznaczone na odpadowe opakowania z papieru i tektury;
2) zielonym _ przeznaczone na odpadowe opakowania ze szkła,
3) żółtym - przeznaczone na odpadowe opakowania wielomateriałowe z metali
oraz twotzyw sztucznych
4) pojemnik oznaczony napisem ,,bioodpady" na odpady zielone/biodegradowalne
;

w okresie zimowym;

5) pojemnik oznaczony napisem odpady remontowe na odpady budowlane

irozbiórkowe;
6) odpady wielkogabarytowe, zużyly sprzęt AGD iRTV - należy gromadzić
selektywnie, Wystawić W czasie sezonowej zbiÓrki odpadów organizowanej
przez Urząd Miejski lub każdorazowo dostarczyć do PSZoK-u;
7) baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, meble iinne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony _ nalezy gromadzić selektywnie i każdorazowo
dostarczyc do PSZOK-u,

s 10
Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty
Służącedo uzytku publicznego, W tym na drogach wewnętrznych, WłaścicieIlub
zaŻądząący ma obowiązek ustawić |ub zlecić ustawienie trudnopalnych pojemników o
pojemnoŚci, co najmniej 30 litrów'
Pojemniki' o których mowa W ust.1 , rozmieszcza Się W szczególności
przyoznakowanych przejściachdla pieszych, przystankach komunikacyjnych
oraz W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

1'
2.

RoZDZlAŁ V
pozbywania
Częstotliwośći sposoby
się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów paeznaczonych
do użytku publicznego
s
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1. Właścicielenieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadóW komunalnych
z terenu nieruchomości W Sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i

porządku na nieruchomości.

2' Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicielinieruchomoŚci odbywa
się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie
ich przez odbierającego odpady.

3. Właścicielnieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone
do zbierania odpadóW komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, W Szczególności

4.

poplzez ich wystawienie w miejsce umozliwiające swobodny do nich dojazd.
odpady komunalne (zmieszane odpady komuna|ne' szkło, papier, tworzywa sztuczne,
opakowania wie|omateriałowe, metale, odpady ulęgające biodegradacji w tym odpady
zielone) z terenu nieruchomości powinny być odbierane W sposób Systematyczny
z częstotliwością:
1) z nieruchomości zamieszkałych

7

zabuddwie mieszkaniowej jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej _ raz na tydzień,
2) z nieruchomości nie zamieszkałych;
- z terenu działek niezabudowanych - nie rzadziej niŻ raz na 6 miesięcy
- w placówkach usługowo - handlowych _ nie rzadziej njż raz na dwa tygodnie,
- w lokalach, kioskach gastronomicznych oraz sklepach spożywczych _ nie
rzadziej niż raz na tydzień,
- z targowisk - codziennie
- z przychodni lekarskich, szpitali' gabinetóW Stomatologicznych oraz gabinetóW
weterynaryjnych - nie rzadziej nlŻ raz na tydzień,
- z pomieszczeń biurowych _ nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- z terenów ogródków działkowych: w okresie od 1 kwietnia do 31 paŹdziernika nie rzadziĄ niŻ raz na miesiąc; w okresie od 1 listopada do 3'1 marca - w miarę
potrzeb.
Ę Właścicielenieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalnoŚć
gospodarczą lub działalnoŚć użytecznościpublicznej obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadóW komunalnych z terenu nieruchomości, co
najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Właścicielenieruchomości prowadzący gaStronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalnośóużytecznościpublicznej obowiązani są do pozbywania się
zterenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa Ws 4
ust. 1 pkt 2_13 co najmniej 2 raz w miesiącu'
-w
-w

RoZDZIAŁ Vl
lnne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami
dla Mazowsza

2.

s

12.

funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki
odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zietone
i bioodpady oraz pozostałościz sońowania i pozostałoŚci po procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania pŻeznaczone do składowania mogą być
zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu' Wyjątkiem są regiony, dla
ktÓrych wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym - pod
warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionaInych izastępczych
funkcjonujących na obszarze danego macierzystego regionu.
Gmina Miasto Sierpc należy do Płockiego Regionu Gospodarki odpadami.
W Regionie Płockim ustalono następujące Regionalne lnstalacje do Przetwarzania odpadów
Komunalnych (RlPoK) - zmieszanych, odpadów zielonych i odpadów stanowiących
pozostałościz sońowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
1) ZUOK w Kobiernikach k/Płocka - Zakład mechaniczno_biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych w Kobiernikach 42' 09-413 Sikórz'
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Za(ad mechaniczno_
biologicznego pŻetuvarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów
Selektywnie zebranych w Poświętnem' 09_100 Płońsk'
3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - składowisko odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadóW ipozostałości
z sońowania w miejscowości Rachocin, gm' Slerpc.

1. Gospodarka odpadami W

WojewÓdztwie,
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4.

W kazdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone ibioodpady oraz
pozostałościz sońowania i mechaniczno - blologicznego przetwarzania odpadÓw

przeznaczone do Składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji
posiadających status RlPoK' położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.
Dopiero W przypadku braku wolnych mocy przerobowych RlPoK, odpady mogą

być kierowane do instalacji,
do zastępczej obsługi regionu.

przetwarząącą dany rodzaj odpadów przewidziane1

Kolejnośćkierowania strumienia odpadóW może ulec tymczasowej zmianie'

o

w sytuacji awarii

RlPoK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie

ty|ko

odpadóW. W takim
przypadku, odpady powinny zostać plzekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na
wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
wykonania Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
7. odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskoścido instalacji
regionalnych, które mają możliwośćich właściwegozagospodarowania lub w przypadku
braku takiej możliwości,mogą one byc kierowane do innych instalacji przetwarzających
poszczegó|ne frakcje odpadóW se]ektywnie zebranych.

RoZDZlAŁ Vll
obowiązki właścicielizwierząt domowych.
1.
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osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
iśrodków oStroŹności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem ]ub uciążliwością

dla |udzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
ponoszą też pełną odpowiedzialnośćza zachowanie tych zwierząt.
2. Zabrania się wypuszczania zwierzęcia bez opieki właścicielaoraz pozostawiania
zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,
3 Właścicielpsa' wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia
psa na smyczy, a pSóW uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposÓb
agresywny na smyczy i w kagańcu
4. Powyższe zasady obowiązują także w budynkach Wie|orodzinnych, w pomieszczeniach
Wspólnego uzytku takich jak: windy, korytarze, klatki schodowe oraz W innych obiektach,
w których administrator dopuściłwprowadzanie zwierząt.
Zwolnienie psa ze Smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz
W miejscach mało uczęSzczanych przez ludzi'
właścicielpsa ma możliwość
sprawowania bezpośredniejkontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje
w kazdej sytuacji na komendę właściciela'

a

s

14.

Właścicielnieruchomości, po której pieS porusza się swobodnie, zobowiązany

jest
zabezpieczyć nieruchomośćw taki sposób, aby zapobiec mozliwości wydostania się psa
poza jej granice oraz umieścićw widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem
,,Uwaga ! Zły pies !'' lub o treściróWnoznacznej'
'1
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. Właścicielzwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątania zanieczyszczeń

spowodowanych przez to zwierzę w miejscach plzeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności: klatek schodowych, wind, chodników, ulic, placów' parków, poprzez
zebranie, zmycie lub usunięcie zanieczyszczeń w inny sposób.
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2. Właścicielzwierżęcia domowego jest zobowiązany stosowac się

do

zakazow
psóW
pryWatne
wprowadzania
lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na tereny
czy
publiczne oznaczone tablicami ,,zakaz wprowadzania psów'', określonych przez właścicie|i
lub zarządców tych lokali' budynków czy terenóW (postanowienie to nie dotyczy
opiekunóW psów wykorzystanych do celów specjalnych)'

RoZDZlAŁ Vlll
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
roln iczej.
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1. Na terenach Wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą
2.

być
utrzymywane pod Warunkiem przestrzegania zasad określonychw niniejszej uchwale'
Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystościW sposób zgodny z prawem' W tym z Wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

się

utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz

3. Zakazuje

obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi'
4. Na terenach wyłączonych z produkcji ro|niczej zwierzęla gospodarskie mogą
byc utrzymywane na pryWatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa
domowego.
W

'l

.

2.

3.
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Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone,
w sposób uniemoz|iwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
Właścicielezwierząl gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodÓw zwierzęcych,
pozostałościkarmy lub ściółkipozostawionych na ulicach, p|acach iw innych miejscach
publicznych.
Pomieszczenie d]a zwierząt gospodarskich, teren ]ch chowu ibezpośrednie jego
otoczenie powinny być utrzymane W należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce
regularnie usuwane.
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Zabranla się chowu zwieŻąt gospodarskich:
1) w mieszkaniach i pomieszczeniach plzeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) W pomieszczeniach nie plzeznaczonych do tego ce|u, w szczegóIności takich jak
strychy' piwnice, komÓrki, garaże, balkony,
3) na n ieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe
organy do rejestru zabytków.

RoZDZlAŁ lX
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

1.

s 1e

Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użytecznościpublicznej,

'10

i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do
przetwórstwa bądŹ przechowywania lub składowania produktów rolno-

2) zabudowane obiektami
spożywczych,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt'

4) mieszkaniowej

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2' DeratyzaĄa na tych obszarach przeprowadzana będzie dwukrotnie w ciągu roku tj. wiosną
w terminie '15 marca - 30 kwietnia oraz jesienią w terminie 15 paŹdziernika - 30 listopada
oraz kaŻdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

s20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc'

s21

Traci moc uchwała Nr 227lXVll2005 Rady Miejskiej W sierpcu z dnia 30.11.2005roku
W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Sierpc

s22

Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego olaz na tabllcy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

Uchwała Wchodzi

W Życie po

s23
Upływie 14

W

Sierpcu.

dni od dnia jej

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

Utrzymanie czystości iporządku na terenie gminy należy do zadań Własnych gminy.
obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (.t. Dz. U.
z 2001 f' Nr '142, poz' 1591 z póŹn' zm.) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (i't. Dz. U. z 2012 l' Nr 391). Zgodnie z art' 4
ust' 1 i2 MW ustawy o utrzymaniu czystościiporządku w gminach szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą byc zawańe w regulaminie
utrzymania czystości i porządku' Dotyczą one m.in. wymagań na terenie nieruchomości
obejmujących prowadzenie We Wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadóW komunalnych, uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenu
nieruchomości, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami' rodzaju
iminimalnej pojemności pojemnikóW do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwości
isposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystoŚci ciekłych' Regulamin jest
aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące każdego podmiotu znajdującego się na
terenie gminy, tj' samą gminę, jej jednostki organizacyjne' Właścicielinieruchomości'

mieszkańcÓw' podmioty Świadczące usługi, firmy, zarządzająCych drogami iip

W Regulaminie okreśIonotakże Wymagania dot. obowiązków osÓb utrzymujących zwierzęta
domowe' Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji ro|niczej, obszary dotyczące obowiązkowej deratyzacji oraz lerminy
deratyzacji.

Regulamin jest zasadniczym aktem prawa miejscowego. Dokument ten pozostaje
w relacji z Wojewódzkim Planem Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 201 8-2023'
W związku z powyższym istnieje konieczność uchwalenia Regulaminu' który spełnia
wszystkie wymagania ustawodawcy, w tym uregulowania zawańe w w/w nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, a także uwzględnia postanowienia zawańe
W aktualizacji Wojewódzkiego P|anu Gospodarki odpadami Województwa Mazowieckiego'
uchwalonej uchwałą Nl 211l12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 pażdziernika
2012.

Powyzsza uchwała, zmienia uchwałę Rady Miejskiej Sierpca w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta sierpc _ Nr 264lXXXVlll2013 z dnia
16 stycznia 201 3 roku.
Ww. uchwała unieważnlona została przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem
nadzorczym z dnia '19 lutego 2013 roku znak'. LEX.P.4131.2013.KLW. Zgodnie
z uzasadnieniem WW. rozstrzygnięcia nadzorczego uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania
czystościi porządku na terenie Miasta sierpc określone mogą być wyłącznie zasady
utrzymania czystości iporządku, które w sposób enumeratywny Wskazane zostały w ań' 4
ust'2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach' Wszystkie postanowienia
wykracza]ące poza delegację ustawową skutkują stwierdzeniem nieważnościregulaminu.
Zatem stosując się do zasad techniki prawodawczej, ze Słowniczka znajdującego się
w $ 2 uchwały usunięto definicje' klÓre przez prawodawcę zostały unormowane W przepisach
powszechnie obowiązujących. Pozostawiono jedynie kilka, które służązrozumieniu treści
regulaminu o utrzymaniu czystościi porządku na terenie miasia Sierpc.
W treściuchwały Rady Miejskiej Sierpca w sprawie regulaminu utrzymania czystości
porządku
i
na terenie Miasta Sierpc _ Nr 264lXXXvlll2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku
dokonano zmian popęez usunięcIe Wszelkjch zapisóW nakładających
na właścicielinieruchomości obowiązki, które wynikają bezpośrednio z tej ustawy
o utrzymaniu czystościi porządku w gminach lub innych aktÓW prawnych.
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Zgodnie z ań.'4 ust. '1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt
uchwały zmieniającej Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Sierpcu.
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