Podpisany przez:

Wojciech Skolimowski; Przewodniczacy Rady Gminy
dnia 14 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIX/181/2021
RADY GMINY PRZESMYKI
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Przesmyki
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r.
poz. 1038) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach, Rada Gminy Przesmyki, uchwala co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/120/2020 r. Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Przesmyki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 8169),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 4 skreśla się zdanie drugie
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu
pieszych lub pojazdów”.;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na
utwardzonym
terenie
nieruchomości
przy
użyciu
środków
biodegradowalnych,
pod
warunkiem
niezanieczyszczania
środowiska
i odprowadzenia powstających ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków
lub do zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi
mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane
z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska,
a sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku naprawy będzie
zgodny z przepisami odrębnymi w tym zakresie”.;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
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„1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do sprawowania
opieki nad nimi w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla
ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności mogące
stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, powinni zapewnić utrzymanie
zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren
nieruchomości, na której jest utrzymywane.
3. Osoby utrzymujące zwierzę domowe zobowiązane są zapewnić pełny
nadzór nad zwierzęciem.
4. Osoby
utrzymujące
zwierzęta
domowe
są
zobowiązane
do
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób
niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów”.;
5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Na
terenach
wyłączonych
z produkcji
rolnej,
dopuszcza
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

się

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli
zwierząt;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące
skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest
prowadzona;
3) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt
gospodarskich będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami
odrębnymi oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.”;
6) § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) obiekty użyteczności publicznej,
2) obiekty magazynowe wykorzystywane do przetwórstwa, przechowywania
lub składowania produktów rolno – spożywczych,
3) obiekty, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) lokale gastronomiczne,
5) obiekty handlowe.
2. Ustala się terminy przeprowadzania
kalendarzowym, w miesiącu kwietniu.

deratyzacji

1 raz

w roku
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3. Deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia
populacji gryzoni na terenie nieruchomości”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Wojciech Skolimowski
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Uzasadnienie

Projekt zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Przesmyki, przede wszystkim wprowadza zapisy o charakterze
precyzującym i uszczegółowiającym. Zważywszy więc, że przedłożony projekt
opiera się co do istoty na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce oraz
zweryfikowanych pod względem prawnym, winien być uznany za spełniający
wymagania stawiane przez prawo oraz odpowiadający na zapotrzebowania
mieszkańców Gminy Przesmyki oraz prowadzoną przez Gminę politykę
w zakresie utrzymania czystości i porządku. Niniejsza zmiana Regulaminu
uzyskała opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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