UCHWAŁA NR XXVI/169/2013
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz.391) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie
Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa, w szczególności
określające:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość
i sposób
pozbywania
się
odpadów
komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i nieczystości

ciekłych

4) inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagania
odnośnie
utrzymywania
zwierząt
gospodarskich
na
terenach
wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2012 , poz. 391);
2) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę,
nie
mogą
być
umieszczone
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów
wielkogabarytowych
nie
zalicza
się
wszelkiego
rodzaju
odpadów
z budów
i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg.
3) odpadach budowlano-remontowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z drobnych
robót budowlanych, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do
administracji budowlano - architektonicznej ;
4) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta
Węgrowa;
5) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art.
7 ustawy;
6) indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez miasto rejestr właścicieli
nieruchomości
(opcjonalnie
–
dysponujących
lokalami
mieszkalnymi
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i
użytkowymi),
w którym
na
bieżąco
rejestrowana
jest
masa
wyselekcjonowanych
i przekazanych przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości (opcjonalnie - najemców/właścicieli lokali),
odpadów;
7) regulaminie – należy przez to
i porządku na terenie miasta Węgrowa ”;

rozumieć

niniejszy

„Regulamin

utrzymania

czystości

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 3.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5 pojemniki i worki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) uprzątanie i zbieranie odpadów z terenów nieruchomości;
3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy wskazanych frakcji odpadów w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie;
4) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem;
6) Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z chodnika należy złożyć na skraju chodnika, tak by
mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnie w stanie czystość. Użyty piasek należy usunąć z chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
8) mycie
pojazdów
samochodowych
poza
myjniami
wyłącznie
w miejscach
dozwolonych,
a więc: na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
9) wykonywanie napraw, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości tylko za zgodą
właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady
są
gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;
10) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników,
klombów,
zarówno
komunalnych
jak
będących
własnością
osób
fizycznych
i prawnych;
§ 4.
Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone
w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do liczby miejsc
noclegowych.
§ 5.
Ustala
się
następujące
i odbierania odpadów:

zasady
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1. Właściciel nieruchomości ma możliwość prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych oraz popiół.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we
wszystkich
rodzajach
zabudowy,
z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum
400
m2,
właściciele
nieruchomości
mogą
korzystać
z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres
przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. Pozostali
właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru zielonego.
Miasto przekaże właścicielowi podpisującemu zobowiązanie materiały informacyjne dotyczące kompostowania.
3. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
przed złożeniem do worka oczyścić.
4. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
5. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka.
6. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć i oznakować
przez
naklejenie
dostarczonych
przez
gminę
naklejek
z nadrukiem kodu kreskowego, pozwalającego na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości i w
terminie określonym harmonogramem wystawić przed wejściem na teren nieruchomości
7. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości.
8. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych takich jak:
przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte
opony, tekstylia, powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin, jest
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.
9. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt.8 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru
w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
10. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak, jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich
w workach; pozostałe wymienione w pkt.8 należy wkładać do worków przeźroczystych tak, by możliwa była
identyfikacja ich zawartości.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.
§ 6.
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 do 1100 l
3) worki o pojemności od 60 do 120 l;
4) kontenery kp7 o pojemności 7 m3
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2. odpady
komunalne
należy
gromadzić
w workach,
o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

pojemnikach

lub

kontenerach

1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość.
Odpady
segregowane
można
gromadzić
w workach o pojemności co najmniej 60l;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110
l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;
9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
10) dla
ogródków
działkowych
40
l
na
każdą
31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;

działkę

w okresie

od

1 marca

do

11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza
lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
3. mając na uwadze zróżnicowaną
w zależności od rodzaju zabudowy:

ilość

i skład

odpadów

wytwarzanych

przez

mieszkańców

1) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować 20 l
pojemnikiem na osobę;
2) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnikiem
na osobę;
3) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować
30 l pojemnikiem na osobę;
4) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 40 l
pojemnikiem na osobę;
5) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować 40 l
pojemnikiem na osobę przy cyklu odbioru raz na tydzień .
§ 7.
Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
2. do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować przezroczyste worki lub pojemniki oznaczone
następującymi ujednoliconymi kolorami:
1) NIEBIESKI - papier i tekstylia;
2) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
3) FIOLETOWY – bioodpady i opakowania ulegające biodegradacji;
4) ZIELONY – odpady zielone;
5) BIAŁY – szkło opakowaniowe białe i kolorowe;
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3. odpady pozostałe po segregacji należy gromadzić w oznakowanych pojemnikach lub workach koloru
szarego;
4. przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach wyznaczonych na terenie Miasta lub w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów;
5. powstający okresowo popiół należy gromadzić w nieprzezroczystym worku koloru czarnego;
6. zużyte baterie
i akumulatory
należy wydzielić
ze strumienia
odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach wyznaczonych na terenie Miasta;
7. odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających
pylenie;
8. pozostałe szkło należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
§ 8.
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego:
1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach przy wydzielonych
i funkcjonujących ciągach pieszych nie może przekraczać 150 m;
3) na przystankach komunikacji kosze
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

należy

lokalizować

pod

wiatą,

a jeśli

jej

nie

ma

to

2. w centrach handlowych, przed sklepami wielko powierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych,
papieru i tektury;
1) o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki,
opisowo i znakiem graficznym;
§ 9.
Ustala się następujące zasady
i gromadzenia nieczystości płynnych:

rozmieszczania

urządzeń

przeznaczonych

do

zbierania

odpadów

1. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy
takiej
możliwości
nie
ma,
należy
wystawiać
je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
2. wyselekcjonowane
odpady
budowlane
i zielone
pochodzące
z pielęgnacji
drzew
i
krzewów
muszą
być
złożone
w udostępnionych
przez
przedsiębiorcę
kontenerach,
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, w miejscu nieutrudniającym korzystania
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 10.
Zabrania się:
1. gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów,
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne
pochodzących z działalności gospodarczej;
2. wrzucania do pojemników i worków
i tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej:

przeznaczonych

do

selektywnej

zbiórki

papieru

1) kalki technicznej,
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2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
3. wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych;
4. wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach technicznych, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
5. wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali:
1) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;
6. wrzucania do
wielomateriałowych:

pojemników

i worków

przeznaczonych

do

selektywnej

zbiórki

opakowań

1) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe;
7. wrzucania do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji:
1) odpadów
innych
aniżeli
z pielęgnacji drzew i krzewów;

bioodpady

i odpady

zielone

z wyjątkiem

8. odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

pochodzących
do

zbiorników

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 11.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

odpadów

komunalnych

z terenu

nieruchomości

1. odpady niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu z segregacji odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień lub na zgłoszenie;
2. zbierane odpadów podlegających segregacji w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby
mieszkańców, nie rzadziej niż raz na miesiąc
1) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
2) szkła nieopakowaniowego,
3) odpadów mineralnych,
4) drobnej frakcji popiołowej,
5) oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
3. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących
strumieni odpadów komunalnych:
1) odpady biodegradowalne:
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a) budynki
jednorodzinne
–
w miesiącach
maj
–
w tygodniu, październik – kwiecień minimum raz na dwa tygodnie ;

wrzesień

minimum

1 raz

b) budynki wielorodzinne - minimum 1 raz w tygodniu;
c) jednostki handlowe i usługowe - w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 2 razy
w tygodniu;
d) stragany
warzywnicze
w tygodniu;

oraz

małe

kioski

spożywcze

-

minimum

2 razy

e) hotele, ośrodki wypoczynkowe itp., minimum 2 razy w tygodniu;
2) odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami należy się pozbywać
w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
3) odpadów niebezpiecznych należy pozbywać
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów;

się

w cyklu

kwartalnym

bądź

na

bieżąco

4) odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się kwartalnie bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów;
5) odpadów budowlanych i zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów należy pozbywać się przez
umieszczenie w pojemnikach zamówionych u uprawnionego przedsiębiorcy lub na bieżąco w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów.
§ 12.
W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność
okresowo wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.
§ 13.
Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się
z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.), zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości
usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.
Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCKIE Z WOJEÓWDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14.
Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:
1. właściciele nieruchomości zamieszkałych, oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają
obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na
danej
nieruchomości
odpadów
komunalnych
złożenia
w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do
zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody
na potrzeby bytowe.
§ 15.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. ulegających biodegradacji,
1) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
2) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995, będą to następujące ilości: 76 kg/osobę/rok w roku 2013, 53 kg/osobę/rok w roku 2020.
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§ 16.
Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych
przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów
odpowiadające wskaźnikom:
1. zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca
2014 r.;
2. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak
papier,
metal,
tworzywa
sztuczne
i szkło
z gospodarstw
domowych
i
w miarę
możliwości
odpadów
innego
pochodzenia
podobnych
do
odpadów
z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku,
3. odpady
zmieszane,
zielone,
bioodpady
oraz
pozostałości
z sortowania
i MBP(Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania) zebrane na terenie miasta muszą być skierowane do instalacji
wg kolejności zgodnej z rozdziałem 2.3.3 Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 17.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 18.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. w odniesieniu do psów:
1) na terenie miasta każdego psa należy prowadzić na smyczy,
2) jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm, pies
powinien być prowadzony na smyczy i w kagańcu.
2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla
zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów – przewodników,
3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;
4) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem;
5) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych,
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów;
6) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
3. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,
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§ 19.
Obowiązki określone w § 18 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych
tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących
szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej
oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.
Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 20.
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;
2) na terenach ogrodów działkowych, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy :
1) istniejących
gospodarstw
o podatku rolnym,

rolnych

w rozumieniu

ustawy

z dnia

15

listopada

1984

2) istniejących
gospodarstw
produkcyjnych
w ramach
działów
specjalnej
produkcji
w rozumieniu stawy z dania 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,

r.

rolnej

3. Utrzymanie i chów zwierząt nie może powodować uciążliwości dla otoczenia.
§ 21.
Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania
odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach
publicznych.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 22.
1. Właściciele nieruchomości w granicach administracyjnych miasta Węgrowa zobowiązani są do
przeprowadzania okresowej deratyzacji następujących miejsc i pomieszczeń:
1) węzły cieplne i przyłącza,
2) urządzenia kanalizacyjne,
3) korytarze i pomieszczenia piwniczne,
4) zsypy i komory zsypowe,
5) osłony śmietnikowe,
6) pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:
1) od 1 do 31 marca,
2) od 1 października do 30 listopada.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA
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z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Węgrowa
§ 23.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa
§ 24.
Traci moc uchwała nr. XV/158/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa.
§ 25.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
§ 26.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXVI/169/2013 Ze względu na zalecenia biura prawnego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zmian zalecanych przez to biuro. Uchylona uchwała Rady Miejskiej
Węgrowa
Nr XV/158/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zawierała zapisy przekraczające upoważnienie ustawowe dla
gmin. Z powodu jako, że zmiany są istotne zachodzi potrzeba zastąpienia jej nową uchwałą, aby tekst
uchwały był bardziej czytelny, przejrzysty i zrozumiały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Węgrowa
Tomasz Kietliński
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