Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z
wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płocku uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr 102/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia....................2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
5) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała dotyczące
gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, gdyż określono je w
uchwale nr 23/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu
Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała,
Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością zwane w dalszej części Regulaminu właścicielami nieruchomości.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach służących do
użytku publicznego (z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi)
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest postój i
parkowanie pojazdów samochodowych.
3. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu i błota
pośniegowego w miejsce, które nie będzie powodowało zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
4. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy
oczyszczać na całej szerokości.
5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi.
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy
użyciu środków ulegających biodegradacji, pod warunkiem niezanieczyszczenia wody lub ziemi.
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w
zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na
środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz zagospodarowywania ich
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych położonych na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacyjną
powinni wyposażyć nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w
odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tych urządzeń.
2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i
przenikania jego zawartości do gruntu, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z przydomowej
oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji tej oczyszczalni.
4. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy,
posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Stara Biała na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w ramach zawartej z nim umowy.
Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 5. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt i mają
obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za
agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec oraz zapewnienie
przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
§ 6. 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik, parking, teren zielony lub inne
miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
§ 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych
zwierząt przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Rozdział 5.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 8. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Stara Biała dopuszcza się na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z wyłączeniem
nieruchomości, na których działalność rolnicza prowadzona jest w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
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2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren
nieruchomości.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do postępowania z powstałymi podczas prowadzenia
chowu lub hodowli zwierząt, nieczystościami zgodnie z przepisami odrębnymi, w sposób nie powodujący
zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
5. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
Rozdział 6.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 9. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia;
2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno- spożywczego;
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio
magazynowania produktów rolno – spożywczych;

do

przechowywania,

składowania

lub

5) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania
odpadami;
6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej.
2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku
w okresie od marca do listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie
nieruchomości.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Rada Gminy ma obowiązek uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Projekt regulaminu wymaga
zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regulamin utrzymania
czystości i porządku stanowi akt prawa miejscowego.
Zadania gminy związane z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gmina Stara Biała prowadzi w imieniu Gminy Związek Gmin Regionu Płockiego.
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwałą nr 23/VI/2018 z dnia 26 listopada 2018
r. przyjęło Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku Gmin
Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna,
Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród - w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11697).
W ww. uchwale określono szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na
terenie gminy Stara Biała i dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
2) rodzajów i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach, (...)
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych (...) z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Wobec powyższego do kompetencji Rady Gminy Stara Biała należy uchwalenie Regulaminu w
zakresie nie ujętym w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, a dotyczącym:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
b) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) częstotliwości i sposobu pozbywania się (...) nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
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nieruchomościach;
5) wyznaczania obszarów
przeprowadzania.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i

terminów

jej

Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płocku postanowieniem nr 4/2019 z dnia 21.03.2019 r. (znak PPIS/HKN41/1/LL/2052/2019).
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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