
Uchwała Nr II/16/2018

Rady Gminy Łąck
z dnia28.12.2018 r,

w sPrawie: Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck
w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

NaPodstawie art. 18 ust. 2pkt15,art.40 ust. I orazart.4I ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. lJ. z 2018 r. poz. 994 zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ó uttzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku, uchwala się co następuje:

§1

uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządkrina_terenie
dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, w bfzmieniu
do niniejszej uchwały.

Gminy Łąck, w zakresie nie
określonym w załączniku

§2

Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy Łąck.

§3

Traci moc uchwała nr IX/86120I5 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Gminy Łąck w sprawie
pr zy j ęcia Re gul am in u utr zy mani a czysto ś c i i p ot ządku na tereni e Gminy Ł ąck,

, §4

Uchwała Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

TcącyRADy



Zńącznlk do uchwały Nr II/16/2018
Rady Gminy w Łącku
z dńa28.12.2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚO I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĄCK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
"ryraS.i.i 

porządku na terenie Gminy Łąck:

1) wymagń w zakresie utrzymańa czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz

na terenach słuzących do użytku publicmego, obejmujących:

a) uptzątatie 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 przęT|aczonych do uzl.tku publicznego;

3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na cćlu ochronę przed

zagrożeniem lub uciązliwością dla lldzi otaz przed zartieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użltku;

4) wymagń utrzym}łvania zwieruąt 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

TreŚć Regulaminu pozostaje w ścisłym związkuz pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.IJ. z2018 r. poz. 994 zrn.

poz. 1000, poz. 1349 ipoz. 1432);

2) ustawie z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1454 nrl.: poz. 1629);

3) ustawie zdnia 14grudnia2012r. oodpadach(Dz.U. z20I8r.poz.992;zm.:Dz.LJ.z20I5r.
poz. I22 orazz2018 r. poz. 1000, poz. 1479,poz.1544,poz.1564 ipoz. 1592);

4) ustawie z dnia29 czerwca2007 r. o organizacji hodowli irozrodzie zwierząt gospodarskich

(tj.2017 poz.2132);

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 t. o ochronie zwie1?{ (Dz.IJ.'z ż0I7 t. poz. I84O; zm; poz.

650 ipoz.663); ;,-

6) ustawiezdnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody(Dz.tJ.z2018t.poz.1614);

7) ustawie z dnia 27 kvłiętńa 200I r. Prawo ochrony środowiska (Dz. IJ . z 2018 r. poz. 799 zm.

P oz. 650, poz. 13 5 6, poz. 1 590, poz. 1 592, poz. 1648 i poz. I7 22);

Rozdział2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

orazna terenach slużących do uzytku publicznego

§3

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych

zanieczyszczeńz części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzęz:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub tęczne;

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie

dopuszczone.

2. JeżęIi przy chodniku wyznaczone jest przejŚcie dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik

należy oczy szczac na całej szerokości.

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2

uprzątnięcie powinno nastąpić :

1) na chodnikach - do 2l3 szerokości;



2) na pozostałych terenach - do szerokości min. 1,5 m.

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do uzytku publicznego, przy

której występują tereny zieleni lub zadrzęwienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

5. Właściciel nięruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczeniawskazane w ust. 1 w sposób

niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu 1ub lodu

z użyciem środków określonych w ust.1 pkt 2, w sposób uniemożliwiaJący przedostanie się tych

środkow do korzeni roślin.

§4

1. Mycie pojazdów samochodolvych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji

przy użyciu Środków ulegających biodegradacji lub czystej wodl bez detergentów. Powstające

Ścieki nie mogą być odprowadzanę bezpośrednio do zbiómików wodnych lub do ziemi.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji możę być dokonyivane wyłącznie w części obejmującej

nadwozie pojaz&t.

3. Naprawa pojazdów samochodo!\rych poza warsztatami samochodowymi może odbywać

się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod

warunkiem:

1) niepowodowania uciązliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego

oddziałlłvania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeńach do tego przeznaczonych

or az za5o spo daro wywani a i ch z go dni e z ob owiązującymi przepi s ami ;

3) zabezpieczeńaprzedprzedostawaniem się płynów samochodolyych do środowiska.

Rozdział 3

Częstotliwość i sposoby pozbywania się niecrystości ciekĘch z terenu nieruchomości

§5

1. Właściciele nieruchomości, obow-tązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości nie rzadziej ntż taz na 2 miesiące. z zasttzezeniem ust. 2.



2. Właściciele nieruchomości obowiryani są

nieruchomości w sposób systematyczny,

do gromadzenia nieczystości ciekłych,

na nieruchomości.

do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu

nie dopuszczający do przepełnienia się lltządzeft

gwaranĘący zachowanie czystości i porządku

3. Właściciel nieruchomości, na której jest zbiomik bezodpłlłvowy, powinien mieć zawartąumowę

z firmą transportuj ącą nieczystości ciekłe.

Rozdział 4

Obowiązki osób utrrymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę prued

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego uĘtku

1.

§6

Nieruchomość, na której ptzebywają swobodnie rwieruęta domowe winna być ogrodzona

i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzątpoza jej obszar.

Osoby utrzymujące mlierzęta domowe mają obowipek sprawować nad nimi nadzór w miejscach

Publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz

innych zwierzS..

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowlanie tych

zńeruąt.

Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzac je na smyczy a psy. należące do ras

uznanych za agresywne lub mieszńce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagńcu.

Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założołty kaganiec oruz

zapewnieniaptzęz właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.

Na terenachwyznaczonych jako miejscawządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy

mają obowipek przestrzegac regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki zostń

ustanowiony.

2.

4,

5.

6.



§7

1. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub inne miejsce publiczne zobowiązany

j est do uprzątnięci a zanieczy szczęnia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotycąl oznakowanych psów przewodników i psów

asystujących osób niepełnosprawnych.

§8

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowięane są do zlecańa na własny kosź usuwania

padtych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zenvolenie na transport tego typu odpadów

lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

§9 ;,-

Osoby utrzymujące zwieruęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny

placów zabaul ptzęz cĄ rok oraz na plaze i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za

wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów naplazeprzęz cały rok.

Rozdział 5

Wyma gania utrzymyw ania rł ierząt go sp o d a rskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

§10

1. Zwierzęta gospodarskie powirury byó utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych

lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zńezpieczonych przed ich samodzielnym

wydostaniem się poza teren nieruchomości.



Rozdział 6

obszary podlegaj ące obowiązkowej deraĘ zacji i terminy j ej przeprowadzania

§ 11

1. Wcelu zapobiegartiachorób zakńnychprzenoszonychnaludzi izwierzętaprzęz

szczury i myszy Wznacza się obszary obowiązkowej deratyzacjinaterenie Gminy Łąck:

a) zabudowane obiektamiużyteczności publicznej i ochrony zdrowia,

b) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-

spożywczego,

c) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

d) zabudowane obiektami wykotzystywanymi pdpowiedni do przechowywania,

składowani a lub magazynowania produktów rolno 5'spo żywczych,

e) będące w posiadaniu illub władaniu podmiotów prowadzących działalność

w zakresie gospodarowania odpadami,

0 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej, w przypadku

stwierdzenia wystąpie nia gry zonl

I. Deratyzacja na terenię obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeptowńzana

co najmniej rM w roku w okresie od 15 marca do 30 kwietnia otaz kńdorazowo

w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.



uzasadnienię

Zgodnie z art, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowęgo inspektora
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Regulamin nie uwzględnia wymagń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
gdYż kompetencje zostały przekazane do Związku Gmin Regionu Płockiego Uchwałą
Nr XV/138l20l3 Rady Gminy w Łącku z dnia 6 lutego 2013 r., który w dniu26listopada
2018 r. Podjął Uchwałę Nr 23lYIl2018 Zgromadzętia Zwięku Gmin Regionu Płockiego
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 (ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 11697 z dnia3O listopada 2018).

Niniejszy Regulamin zostd, przekazany do zaopiniowania Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku i uŹyskgł pozytywnąopinię:

- Postanowieniem Nr 7/2018 z dnia I4.I2.20I8 r. znak ppisnrN l4Il30lLLl8704/I8

ż,ĄCY RADY


