
UCHWAŁA NR xxxlľ 229 l13
RADY GMINY CEGŁÓW

zdnia14 marca2013r.

w spľawie Regulaminu utľzymania czystości i poľządku na teľenie gminy Cegłríw

Na podstawie afi. 4 ust.l i 2 ustawy z đnía 13 wľześnia 1996r' o uttzymaniu czystości i
poľządku w gminach (t. j.Dz.U. z2072 ľ. Nľ 69, poz.39|, z2013ľ.,poz.ZI ipoz.228) oruz

aľt. 18 rłst.2 pkÍ 15, art. 40 ust.l, aÍt. 41 ust.1 i art' 42 ustawy z đnia 8 maľca 1990ľ. o
samorząđzie gminnym (Dz.U. z2OOI ľ. Nr 142, poz.1597 zpőżĺ. zm.'\:

s1
Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Mazowieckim uchwala Regulamin utľzymania czystości
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Inspektoľa Sanitaľnego w Mińsku
i poľządku na teľenie gminy Cegłów,

s2
Wykonanie uclrwały powieľza się Wójtowi Gminy Cegłów.

$3
Tľaci moc uclrrvała Rady Gminy Cegłów Nľ XXX/208ll2 z dnia 27 grudrua 2012 ľ. w
spľawie Regtrlaminu utľrymania czystości i poľządku na teľenie Gminy Cegłów'

s4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dru od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Uľzędowym Woj ewództwa Mazowieckie go.

1_' Zniany wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz' U. z2002rNĺ 23,poz.ŻŻ), Nľ 62, poz' 558, Nľ 113' poz.984, Nľ
153,poz. l27l i Nr 2l4,poz. l806, z 2003rNľ 80, poz. 717 i Nľ 162,poz.7568,z2004 r. Nľ l02,poz.1055 i Nľ 116,poz.
|203, z2005 r. Nĺ 1 72, poz' 144l i Nr 175, poz' 7457, z2006 r. Nĺ 17, poz. 128 i Nľ 181, poz. 1337, z 2007 ľ. Nr 48, poz.
327,Nľ138,poz'974,iNľ173,poz'l2l8,z2008ľ.Nľl80,poz. l11liNľ223,poz.1458'z2009ľ'Nľ52,poz.420iNľ
l57,poz. IŻ4|,z 2010 ľ. Nr 28,poz' l42ípoz.146, Nľ 40,poz.230 i Nľ 106,poz.675,z2011 ľ. Nr 21, poz. ll3,Nr 117,

poz' 679, Nĺ 1 34, poz' 7 77, Nľ 1 49' poz' 887 i Nľ 2l7' poz.128|, z 2012 r, poz. 567.
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Zalącznikdo Uchwały Nľ XXXIV 229 l13
Rady Gminy w Cegłowie

zdnia14 marca2013

Regulam

porządku
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Rozdział 1
Postanowienĺa ogólne

s1
Regulamin utrzymania czystości i poľządku na terenie Gminy Cegłów, Twany dalej 

',Regulaminem'',
okľeśla szczegőłowe zasaý ltrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Cegłów.

$2
Zgodĺiezart'4 ust.2ustawy zdnia 13 wľześnia 1996r. outľzymaniuczystościipoľządkuwgminach
(Dz. U' z20I2 r. poz.391) niniejszy regulamin określa

1) wymagania w zakľesie ltrzymania czystości i poľządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakľesie selekýwnego zbierania i odbierania odpadów

komunalnych, w Ęm powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliőw, zużrfich baterii i akumulatotőw, zliýego sprzętu elektrycznego
i elekhonicznego, mebli innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zuŻyĘch opon, a takŹe odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości sfużących
do użýku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowychpozamyjniami iwarsztztaminaprawczymi;
2) rodzaj i minimalną pojemnośó pojemników przeznaczonych do zbięrania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitaľnym, porządkowym i
technicznym ' 

przy uwz9lędnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wýwarzanych w gospodarstwach domowych bądŹ

w innych żrődłach,
b) liczĘ osób koľzystających z pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu ni ęruchom o ści or az z ter enőw W zeznaczoÍIy ch do użýku pub l iczne go ;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowią.zki osób utľzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochĺonę pľzed

zagrożeniem lub uciązliwością dla ludzi oÍaz pĺzed zanieczyszczeniem terenów
ptzeznaczorlych do wspólnego użýku;

6) wymagania utrrymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utľzymywania na okľeślonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;

7) Wznaczanie obszaľów podlegających obowiązkowej deruĘzacji i terminówjej przepĺowadzania'

Rozdział2
Wymagania w zakľesie utľzymanĺa crystości i poľządku na teľenie nieruchomości

$s
1. Ustala się następujące zasady w zakĺesie prowadzenia selektywnego zbierania

i odbierania odpadów komunalnych:
1) Właściciel nieruchomości ma obowią,zek wyposaĘó nieruchomośó w pojemniki lub inne

lrządzenia do prowadzenia selektywnej zbióľki odpadów komunalnych.
2) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące fľakcje odpadów:

a) papieľ, tektura (makulatura, kaľton);
b) szkło;
c) metale;
d) twor4lwa sztlczne;
e) odpady ulegające biodegradacji, w Ęm odpady zielone;

Đ opakowania wielomateriałowe;
g) przeterminowane leki i chemikalią
h) zuŻýe baterie i akumulatory;
Đ zuŻyý spľzęt elekĘczny i elektrcniczny;
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j) meble i irľre odpady wielkogabarýowe;
k) odpady budowlane i ľozbióĺkowe (nie doýczy odpadów zawierających azbest);
l) zużrýe opony'

2' W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości segregowania odpadów
komunalnych, pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonowaó gľomadzone w
pojemniku przez właściciela nieruchomości nie powinny za'wieraé rodzajőw odpadów
wymienionychw $ 3 ust. 1 pkt.2).

$4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, błota, lodu,

liści oraz innych zanieczyszczeńz części nieruchomości sfużących do uĄrtku publicznego, w tym
z chodników położonych wzÄłuznieľuchomości przy jej granicy'
Uprzątnięte błoto, śnieg,lőd oraz inne zanieczyszczsnia mogą byó gromadzone w miejscach

niepowodr.lj ącychzakłőceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego

gromadzenia usunięte z nieruchomości.
w pľzypadku oblodzenia części nieľuchomości sfużącej do uĄrtku publicznego ĺaleĘ
nierwłocznie posypaó piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej

zlikwidowania.
ss

1. Mycie pojazdów samochodowychpoza myjniami może odbywaó się na własnej nieruchomości
pod warunkiem, spďnienia następujących przesłanek jednocześnie:
il powstające ścieki zostaną odprowadzone do kana|uacji sanitaľnej lub w prrypadku jej braku

do szczelnego zbiornika bezodpływowego'
2) cry1nośé ta zostanie dokonana w miejscach o utwaľdzonym podłożu oruz prz! użyciu

środków ulegaj ących biodegradacj i'
2' Nie dopuszcza się odprowadzania powstających ścieków w wyniku mycia pojazdów

samochodówychpozamyjniami do zbioľnikówwodnych orazkanalizacji deszczowej'
3 ' Napľawy pojazdów mechaniczny ch poza warszüatami naprawczymi mogą odbywaó się wyłącznie

w miejscach, w których prace zwięaĺe z ÍLaprawą pojazdów nie będą powodowĄ
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego otazuciążliwości dla sąsiednich nieruchomości
a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny zprzepisami
szczególnymi'

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbieľania odpadów
komunalnych na teŕenie nieľuchomości oraznadľogach publicznych, warunki ľozmieszczania

Ęch pojemników i ich utruymania w odpowĺednĺm stanie sanitarnym, poľządkowym i
technicznym

$6
Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomośó w specjalistyczne pojemniki lub lĺne urządzenia
na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwośó i sposób

pozbywania się odpadów z nieruchomości.
s7

t. Pojemniki ptzeznaczone do zbieraĺia segregowanych oruz niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunaĘch na terenie nieruchomości powinny mieó pojemnośó od 120 l do 7000l, za
wyjątkiem przypadków okľeślonych w $7 ust. 2 pkt9 oraz $9 ust. 1

Właściciel nieruchomości zobowiąany jest do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w
pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe wielkości wytwarzanych
odpadów:
1) w odniesieniu do nieľuchomości zarnieszkaĘch, w miesiącu na jedną osobę musi przypadaó

co najmniej 30 l pojemności pojemnika, w rwiązkll z czym liczbę oraz wielkośó
pojemników ĺaleĘ dostosowaó do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomośó oraz do
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ilości wýwarzaĺych odpadów; przy czymkazda nieruchomość musi byó wyposazona w co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) w odniesieniu do szkół i przedszkoli i żłobków naktŻdego ucznia, studenta, wychowanka i
pracownika musi pľzypadaó co najmniej 2 l pojemności pojemnika,ptzy czymnakażdy taki
budynek co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1;

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m' powieľzchni całkowĘ lokalu musi
ptzypadaé co najmniej 20 l pojemności pojemnika,przy czymnakużdy lokal co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l;

4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi prrypadaé

co najmniej 20 |, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik

o pojemnoś ci: 1'20 l; doĘczy to takżemiejsc w tzw. ogľódkach zloka|izowanych na zev,ĺnątrz

lokalu;
5) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadaé

co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

6) w odňiesieniu do zakładów pracy, rzemieśkĺczych, usfugowych i produkcyjnych na każdych
10 pracowników musi przypadaé co najmniej jeden pojemnik

o pojemności I20l;
7) w'oäniesieniu do domów opieki, hoteli, pensjonatów Ę' na jedno łózko musi przypadaó co

najmniej 30 l, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik

o pojemności: I20l;
8) w_ ódniesieniu do ogľódków działkowych na każdą działkę w okresie sezonu

tj. od 1 lĺryietnia do 3I października każdego roku musi pĺzapadaé 30 l, a poza Ęm okľesem

š l (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczĘ działek,

o pojemności stanowiącej iloczyn normaýwnej pojemności iliczby działek);

9) w ódniesieniu do totäti handlowych btanĘ spożywczej i gastronomicznych, dla

zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewĺątz, poza lokalem' co

najmniej jednego pojemnika o pojemności20|;
to1 w odniesieniu đo ómenttzy dla zapewnienia czystości wymagane jest równięż ustawienie co

najmniej jednego pojemnika o pojemności od 1100 l do 7000 l, ptzy cTym w okľesie od 15

puździenika ao t5 fstopada ilośó pojemników naleĘ dostosować do zapotzebowania'

3. Pojemniki i inne urząďzeniiprzeznaczorLę do zbierania segregowanych odpadów komunalnych

na-terenie nieruchomości powinny byó odpowiednio oznakowane i mieó minimalnąpojemnośó:

1) dla zabudowy jednoľodzinnej _ I20l,
2) dla zabudowy wieloľodzinnej _ 120 l,

3) dla pozostałych nieruchomości _ co najmniej jeden pojemnik o pojemności I20l
4' ŕo3emniti lub inne lrządzenia(w tym specjalnie oz]:raczone worki), o których mowa w ust. 2 i

,'.i. 3, powinny byó szczelnie i trwale zamykaĺe, o odpowiedniej wytrzymałości, przystosowane

do załadunku i wyładunkuprzez podmiot uprawniony.

s8
Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny byó ustawione w miejscu widocznym, dostępnym i

pozĺľalającym na identyfrkację oddającego odpady, dla podmiotu odbierającego' bez konieczności

wejścia na teľen nieruchomości.
se

W miejscach publicznych (np. chodniki, place,

drobne odpady komunalne ĺaleĘ gromadzió w
pojemności 20 litrów.
Pojemniki, o których mowa w $ 9 ust' 1, naleĘ
pozostĄch teľenach - w zaleŻności od potľzeb.

parki, zieleńce, pľzystanki autobusowe Ę.)
pojemnikach (kosze uliczne) o minimalĘ

umieścié na przystankach komunikacji, a na

Na przystankach komunikacji pojemniki (kosze uliczne) lokalizowaó pod wiatą a jeśli jej nie

ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
4. Za opľőżnianie pojemników (kosry ulicznych) i czystośó wokół miejsc ich usýuowania

odpowiada Gmina Cegłów'

1.

2.



5. Za opľőżnianie pojemników (koszy ulicznych) na przystankach komunikacji oraz czystośó wokół
miejsc ich usytuowania, jakrőwnież teľenu przystanku odpowiadaj ązarządcy prrystanków.

s10
Pojemniki powinny byó utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 

' 
aw szczególności poprzez

staĘ napľawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitaľnym,
ĺv szczególnościpoprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział4
Częstotliwośó i sposób pozbywanĺa się odpadów komunalnych orazniecrystości cĺelďych z

teľenu nieľuchomości oľaz z terenów pÍzeznaczonych do uĘtku publicznego

s11
Ustala się następującą częstotliwośó i sposób odbioru odpadów komunalnych z teľenu nieruchomości
zamieszkaĘch'.

1) odpady zmieszane_ odbieľane sąptzezpodmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu;
2) odpady komunalne ulegające biodegľadacji mogąbyó, po wskazaniu tego faktu w deklaracji,

kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazaó oddzielenie, tj' w
osobnym pojemniku podmiotowi rpľawnionemu co najmniej ľaz w miesiącu

3) odpady zielone mogą byó, po wskazaniu tego faktu w deklaľacji kompostowane w
pľzydomowym kompostowníku lub można je przekazaé oddzielnie, tj. w osobnym specjalnie
oznakowanym woľku podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz w miesiącu;

4) Segregowane odpady komunalne - odbierane sąptzez podmiot uprawniony co najmniej raz na
miesiąc;

5) pľzeterminowane leki ĺaIeĘ wydzielaé z powstających odpadów komunalnych orazwrzlcaó
do oznakowanych pojemnikőw przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w
wznaczoÍIych punktach _ w godzinach ich pracy;

6) zlŻýe baterie i akumulatory małogabaýowe na|eĘ umieszczaé w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na ww. odpady,rozmieszfzonych w .ury:znaczonych punktach lub
nłłtacaé w punktach sprzedaĘ baterii i akumulatorów - w godzinach ich pľacy;

7) zużfi sprzęt elektryczĺy i elektroniczny będzie odbieľany co najmniej 2 razy do ľoku z
teľenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych
punktów w foľmie mobilnego punktu selekĘwnej zbiőrki odpadów;

8) chemikalia oraz zllżryte opony będą odbierane co najmniej 2 razy w roku z terenu gminy od
poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z vłyznaczonych punktów w foľmie
mobilnego punktu selektywnej zbióľki odpadów;

9) nreble oraz inĺle odpady wielkogabarytowe będą odbieľane co najmniej 2 razy w roku z terenu
gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub zWznaczonych punktów
w foľmie mobilnego punktr selektywnej zbiórki odpadów;

10) odpady budowlane i ľozbiórkowe (nie doýczy odpadów zawierających azbest) pochodzące z
remontów, niewymagających stosownych zetwoleń, pochodzące z pielęgnacji ogľodów
(przycięte gałęzie) będą odbierane każdorazowo na terenie Punktu SelekĘwnej Zbiőrki
odpadów w godzinachjego pracy.

ll)Pojemniki (kosze uliczre) oprőżniaĺe są w miarę potrzeb jednak ĺie rzadziej niż razw
nriesiącu.

s12
1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu

nieruchomości niezamieszkałych i z terenów ptzeznaczoÍlych do użýku publicznęo:
1) odpady selekýwnie zbierane - odbieľane sąprzez podmiot upľawniony co najmniej Íaz na

miesiąc;
Ż) odpady zmieszane - odbierane sąpÍzezpodmiot upľawniony co najmniej taznamiesiąc;

6



2.

1.

Właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalnośó wią.ząca się z
okľesowym przebywaniem osób (wynajem pokojów Ę.) zobowiązaĺi są do nľiększenia
częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na

odpady zgodniez $ 7 ust. 2 pkt. 7.

s13
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systemaýczÍrcgo pozbywania się nieczystości
ciekłych ze zbiornikabezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia

oraz wylewania się i przenikania jego zawaľtości do gruntu, nie rzadziej niż jeden raz w okľesie

pół roku.
2' Właściciele nieruchomości zobowiązalĺ są do pozbywania się osadów ściekowych z

przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji

eksploatacji.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z wojewĺódzkiego planu gospodaľki odpadami

s14
1. Właściciele nieruchomości powinni podejmowap działania zsnierzające do zmniejszenia ilości

wýwarzanych odpadów w szczególn ości pogzez:
i; unikanĺe użrywaĺiaproduktow nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalnąilośó opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwroürych.
z. Gmina zobowięuje się podejmowaé działania mające na celu:

1) zwiększenie-póziomů wiedzy mieszkańców Gminy w zakľesie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych;
Ż) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach

domowych;
3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

$ls
odpady komunalne zebraĺe z tereĺu Gminy Cegłów mają byó ptzekazywane

prie, podmiot uprawniony zgodnie z uchwałąĺr 2t2/I2 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z

dnia2ż październka2OI2 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla

MazowszanalaÍaz}Iz-z}I7zuwzględnieniemlat20l8-20Ż3.

Rozdzial6

obowiązkĺ osób utľzymujących zwieĺzętadomowe, mające na celu ochľonę pľzed zagrożeniem
lub uciąĺľwością dla ludzĺ oraz przed zaniectyszczeniem teľenów przezaaczonych do wspólnego

użýku

s16
osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych z;wieľząt domowych

sązobowią2ane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.
Zwierzętadomowe powinny być utľrymywane tak, aby:

Đ nie stwarzały i nie stanowĘ zagroŻenia dla zdrowiaiĘcialrudzi oraz innych z;vłierząt,

b) nie zanieczyszczaŁy terenów ptzeznaczoÍlych do użyü<u publicznego,
W przypadku wyprowadzania psa pozaterennieruchomości, do obowiąków osób utrzymujących
psý nuiéry wyprowadzanie psa ĺa smyczy, a psów uznawanych Za agľesywne lub zachowujące się

w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.
4' osóby utľzymujące rvĺierzęta domowe są obowiązane do niezvłłocznego usuwania

zanieczyszczsń pozostawionych przez nłłierzęta w obiektach otaz na innych terenach

1.

2.

Ą
J.



5.

przeznaczonych do użýku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,

parkingach, terenach zielonych.
Zwierątapadłe powinny byé zýoszoneprzezwłaściciela nieruchomości do zakładu utylizacji lub

do Urzędu Gminy w Cegłowie, jeśli nie możnaustalié osoby utrrymującej padłe zwierzę.

Rozdział7

Wymaganĺa odnośnie utľzymywanianvierząt gospodaľskĺch na terenach wyłączonych z
produkcji ľolniczej

s17
Utľzymywanie zwieľząt gospodaľskich jest zabronione na terenach wyłączonych

z pľodukcji rolniczej, z wyjątkiem teĺenów określonych w ust.3.

zäl<az utrąrmywania złĺieĺząt gospodaľskich doĘczy także złłarĘch teľenów zajęĘch przez

budownictwo wieloľodzinne, 
-bňdownictwo 

jednoľodzinne, inst5rtucje llLýeczĺości publicznej,

centra handlowe, hotele, ogľody działkowe'
Na pozostaĘch teľenach *yłąó"ony"h z pľodukcji rolnej, dopuszcza się utrzymywaĺie zwierząt

gospodarskich pod następuj ącymi warunkami:
í; posiaaania 

^budynków -gospodarskich 
przeznaczonych do chowu z-wierząt spełniających' 

ivymogi ustawy z dnia i lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U ' z 2010 r. Nr 243, poz'

1623 zpőżn. nn.),
2) úrzymywanie zvĺierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na

nieruchomości;
3)zwierzętabsązabezpieczoneprzedopuszczeniemtejnieruchomości'
óastęp'twä od žakazdw wymierrionycń w ust' 1 - 3 dopuszczalne są tylko wtedy, gdy

utľzyńywanie rwierząt gospodaľskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji

pr zewidziaĺych prawem.
browadzący chbw zrvieľząt gospodarskich na teľenach wyłączonych z pľodukcji rolnej,

zobowiągani są dodatkowo:
1 ) przestze gaé przepisőw sanitarno _ epidemiol o giczny ch,

2j gromadzř i usuwae nieczystości, które nie są oboľnikiem, gnojowicą i gnojówką w sposób

pr zewidziany dla ś cieków,
3) gromadzió i usuwaé nieczystości, które są oboľnikiem, gnojowicą i gnojóĽ\ą * sposób

f,rzewidziany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 t. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. nr I47, poz'

1033 zpőźĺ.nn.)'

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deľaĘzacji oľaz teľminy jej pľzepľowadzenia

s18
1. obowiąkową deraĘzacją obejmuję się obszar całej Gminy Cegłów z zachowaniem

poniższych zasad:

a) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są
do pľzepľowadzania, co najmniej raz w ľoku, deratyzacji na terenie nieruchomości.

obđwiąźek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednoľodzinnych, może byó

realizowany w miarę potzeby'
b) W przypadku wysĘlienia populacji gryzoĺi, stwarzającej zagrożenie sanitaľne, Wójt

Gminy Cegłów okľeśli, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem

Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deraÍyzacji oraz) , termin j"j
przeprowadzenia.

c) Koszý przepľowad zenia deraĘzacji obciĘaj ą właścicieli nieruchomości.

Ż. W pľzypadku terenów uĄrteczności publicznej obowią7ek deratyzacji spoczywa na Gminie
Cegłów.

).

1.

Ż.

4.

5.



3. Właściciele lrieruchomości są zobowiązani umożliwió kontrolę w zakľesie sposobu i
skrtteczno ś c i działaÁ der aĘ zacy jny ch.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

sle
Kontľo|ę i egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu wykonuje Wójt Gminy Cegłów.



Uzasadnĺenie

Zgodnie z art.22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 20II r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, Nr l52, poz. 897) regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w Ęcie ustawy,
zachowują moc do dnia wejścia w Ęcie nowych ľegulaminów, nie dfużej jednak niż przez 12

miesięcy od dnia wejścia w Ęaie ustawy. Powyższaustawa weszła w Ęcie z dniem I sĘcznia2ll2
r., w rvłiązku z powyższym termin uchwalenie przez Radę Gmi''y w Cegłowie nowego regulaminu
upływaw dniu 31 grudnia 2072ĺ'

Zgodnie zpovĺyŻszym Rada Gminy Cegłów w dniu 27 grudnia}0l2 r podjęła uchwałę Nr
XXX]208/I2 w sprawie Regulaminu utrrymania czystości i porządku na teľenie Gminy Cegłów'
Nadzóľ Wojewody Mazowieckiego wniósł szercguwag i zastrzeżeńpľawnych zobowiązqjąc Radę

Gminy do zĺlian w powyższej uchwale'
Po konsultacji prawnej postanowiono uchwalió jednolĘ tekst nowej uchwĄ aby tľeśó uchwĄ była
czytelna dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 wľześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( t. 1' or' IJ. z 2012, poz. 39I) Rada Gminy w Cegłowie uchwala regulamin utrzymania

czystości i poľządku na terenie gminy po zas a

Sanitaľnego wMińsku Mazowieckim. W dniu
Ustawa, o której mowa povĺyżej wprowadziła a

czystości i poľządku na terenie gmlny do Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami, który został

przyjęty prziz Sejmik Wojewódffiła Mazowieckiego UchwĄ Nr 20I2lÍ2 z dnia 22 paździemka
2072ľ.,w terminie 6 miesięcy od dniauchwaleniatego planu.
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