Uchwała Nr IV/15/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Teresin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie (opinia sanitarna z dnia 13.02.2006
roku, znak pisma HKN.614-3/06), Rada Gminy Teresin uchwala Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Teresin, w następującej treści:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, wymagania wobec
osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt
gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości na terenie Gminy Teresin.
§2
Regulamin obowiązuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mieszkańców Gminy Teresin oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy Teresin,
właścicieli nieruchomości,
właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.,
kierowników budów,
jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
zarządców dróg,
organizatorów imprez o charakterze publicznym,
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
10. zarządzających składowiskiem znajdującym się na terenie Gminy Teresin.
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
i na terenach służących do użytku publicznego
§3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku,
czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych, określonych w Polskiej Normie, oraz utrzymywanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy
budowa sieci kanalizacji jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych).
2. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych (np. spółdzielnie mieszkaniowe) ustalają
wewnętrzne zasady utrzymania porządku i czystości na administrowanych
nieruchomościach zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu i rozliczają się z kosztów
wywozu odpadów z lokatorami we własnym zakresie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, poprzez okazanie na żądanie upoważnionego przedstawiciela wójta umowy i
dowodów płacenia za te usługi.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu,
błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do
nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
5. W okresie zimowym chodniki należy posypywać piaskiem, innym naturalnym kruszywem
lub środkami chemicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27
października 2005 roku w sprawie określenia rodzajów i warunków stosowania środków
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230
poz. 1960).
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek koszenia pasów zieleni przyległych do
posesji.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu,
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
8. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków
komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym
torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących
tereny służące komunikacji publicznej.
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9. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należą do
zarządcy drogi. Do obowiązków zarządu drogi należą:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. Kosze na odpady powinny być ustawione w rejonach
intensywnego ruchu pieszego a ich rozmieszczenie ustala się w następujący sposób:
a. na placach i targowiskach min. 1 pojemnik na każde rozpoczęte 100 m2,
b. na drogach i ulicach co najmniej 1 pojemnik na 100 m długości.
Na pozostałych drogach, placach, zieleńcach itp. rozmieszcza się kosze uliczne oraz
kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w ilości zależnej od potrzeb
oraz stopnia natężenia ruchu pieszego.
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.
10. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w pobliżu rzek, potoków, cieków wodnych,
na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych. Na nieruchomościach
lub ich częściach, takich jak place, podwórka itp. mycie samochodów może odbywać się
jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków
bezpośrednio do cieków, zbiorników wodnych lub do ziemi. Mycie pojazdów
samochodowych można przeprowadzać w miejscach do tego przeznaczonych.
11. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w
obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz
uciążliwości dla sąsiadów. Zabrania się wylewania do kanalizacji ściekowej zużytych
olejów, smarów i innych zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji
pojazdów.
12. Wprowadza się zakaz parkowania i garażowania samochodów ciężarowych oraz innego
sprzętu ciężkiego powyżej 3,5 ton ciężaru całkowitego na terenach skoncentrowanej
zabudowy jednorodzinnej.
13. Informuje się, że ogólniedostepnym parkingiem dla samochodów ciężarowych jest
parking w Paprotni przy ul. O.M.Kolbe.
14. Zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej w zatokach parkingowych.
§4
Na terenie gminy mając na uwadze zasady utrzymywania czystości i porządku zabrania się:
1. spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynku odpadów,
z wyłączeniem odpadów określonych w § 24,
2. wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności
handlowej, produkcyjnej lub gastronomicznej do koszy ulicznych,
3. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz
zieleńców, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej,
4. zakopywania odpadów i padłych zwierząt,
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5. zakopywania (dołowania) stałych odpadów komunalnych,
6. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
7. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi, w szczególności zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do
rowów, cieków wodnych, zbiorników wodnych i kanalizacji deszczowej,
8. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości,
9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,
pojazdów itp.
10. wysypywania śmieci (w tym pozostałości roślinnych), popiołu, gruzu na ulicę lub
drogę oraz na inne miejsca służące ogólnemu użytkowi,
11. wypalania bądź spalania suchych traw,
12. spalania liści i innych pozostałości roślinnych w obrębie zwartej zabudowy, z
uwzględnieniem zapisu § 24.
Obowiązek utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno –
higienicznego dotyczy także niezabudowanych nieruchomości, w szczególności
poprzez pielęgnowanie zieleni na tym terenie (w tym usuwanie chwastów) oraz
zapobieganie gromadzenia i składowania na nich odpadów. Do właścicieli
nieruchomości stosuje się pozostałe nakazy i zakazy niniejszego regulaminu.

Rozdział 3
Zasady zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§5
1. Właścicielom nieruchomości zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów:
- makulatura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- baterie,
- pozostałe.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną
ilość pojemników lub worków służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów.
3. Zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych: śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, odpadów wielkogabarytowych oraz
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych,
weterynaryjnych i gruzu.
4. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia problemu do firmy świadczącej usługi w
zakresie odbierania odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
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5. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami
§ 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
6. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie swobodny
dostęp do pojemników lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.
7. Odpady z remontów należy składować w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomości.
§6
Odpady wielkogabarytowe należy zbierać w wyznaczonych miejscach na terenie
nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.
§7
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone w oddzielnych pojemnikach lub workach, a
następnie przekazywane do unieszkodliwiania.
§8
Zużyte akumulatory powinny być dostarczone przez ostatniego właściciela do sklepów,
zajmujących się sprzedażą nowych tego typu urządzeń.
§9
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1. wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na
odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej ilości toalet,
2. oczyszczania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli
jest taka potrzeba.
§ 10
Górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów zebranych na terenie nieruchomości określa
corocznie rada gminy, w drodze uchwały, na podstawie średniej ilości wytwarzanych
odpadów i częstotliwości odbierania odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach oraz
rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 11
Ustala się ilość stałych odpadów komunalnych produkowanych w ciągu 1 miesiąca przez 1
osobę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Teresin na 0,12 m3.
§ 12
Ustala się ilość odpadów ciekłych produkowanych w ciągu 1 doby przez 1 osobę w
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Teresin na 0,1 m3 (3 m3/Mk/miesiąc).
§ 13
Ilość odpadów stałych na pozostałych nieruchomościach (obiekty użyteczności publicznej,
obiekty handlowo – usługowe itp.) ustalana będzie w umowie na wywóz tych odpadów
zawartej z firmą wywozową w ilości faktycznie wytwarzanej.
§ 14
Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, zawierających składniki
ulegające biodegradacji powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych
odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1. siedem dni dla budynków wielorodzinnych,
2. czternaście dni dla budynków jednorodzinnych,
3. siedem dni dla placówek handlowych poza budynkami,
4. siedem dni dla przedsiębiorców.
§ 15
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z
częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika i
wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych oraz zapobiegających
powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku.
§ 16
Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 14 i § 15 właściciel nieruchomości zapewnia
poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego
rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania
korzystania z takich usług oraz przechowywania dokumentów przez okres 2 lat.
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§ 17
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dostarczenia odbiorcom odpadów informacji
dotyczących ilości osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz pojemności
zbiorników.
§ 18
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o zaistniałej
sytuacji gminy.
§ 19
Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 20
Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera po
wcześniejszym zgłoszeniu.
§ 21
Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana
gromadzonych w nim odpadów, jednak nie może być mniejsza jak 3 dni.

do

ilości

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.
§ 22
Odpady komunalne zbierane na terenie gminy Teresin, które nie mogą być poddane
odzyskowi należy składować na składowisku odpadów w Topołowej, gm. Teresin oraz na
innych składowiskach wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami w Województwie
Mazowieckim.
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§ 23
Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do stacji
zlewnej określonej w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
§ 24
Dopuszcza się :
1. kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym
zakresie i na własne potrzeby,
2. spalanie pozostałości roślinnych, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie
narusza przepisów odrębnych.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 25
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby
zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru.
3. Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych dozwolone jest tylko w
następujących przypadkach:
a) gdy są one na uwięzi,
b) wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
4. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi i
kagańca pod warunkiem pełnej kontroli jego zachowania przez właściciela lub opiekuna.
5. Właściciele zwierząt domowych są odpowiedzialni za szkody spowodowane przez te
zwierzęta na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
6. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych mogą zostać uznane za
bezpańskie, co skutkować będzie ich odławianiem i umieszczaniem na schronisku. Koszty
związane z odłowieniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa.
§ 26
Utrzymujący psy zobowiązani są do:
1) zarejestrowania psa,
2) przeprowadzenia okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz.625), zgodnie z którą
szczepieniu podlegają wszystkie psy powyżej 3 miesiąca,
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3) właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia o
szczepieniach,
4) zawiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów
wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną,
5) systematycznego uiszczania podatku od posiadania psa,
6) w razie utraty psa, właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu, w celu
wykreślenia psa z rejestru, w terminie 30 dni,
7) uzyskania stosownej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Teresin w przypadku
posiadania psa rasy uznawanej za agresywną,
8) prowadzenia psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu
otoczeniu do nałożenia kagańca,
9) niewyprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic,
10) niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych
obiektów użyteczności publicznej, jeżeli wynika to z oznakowania, nie dotyczy to
psów, które są przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących,
11) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników.
§ 27
Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 28
Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez
opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt oraz zapewnienie opieki i schronienia
wyłapanym zwierzętom.

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 29
1. Zabrania się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem drobiu,
królików i gołębi na nieruchomościach:
1) o zabudowie wielorodzinnej (dot. to osiedli spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty
mieszkaniowej),
2) na działkach gruntu zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na
których brak jest lokalizacji budynków inwentarskich,
3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domki szeregowe, bliźniaki),
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4) w promieniu 100 m od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji,
szkół i placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznej oraz zakładów
opieki zdrowotnej,
5) w obrębie strefy konserwatorskiej i w promieniu 100 m od jej granic.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach
oświatowych, rehabilitacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe
dla otoczenia.
§ 30
1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości poza
obszarem wymienionym w § 29 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) posiadania budynków służących do hodowli zwierząt zgodnie z ustawą prawo
budowlane, szczególnie w zakresie zachowania prawidłowej odległości od sąsiednich
nieruchomości,
2) wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
3) prowadzona hodowla nie może powodować uciążliwości, w szczególności
zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
2. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od
granicy nieruchomości w taki sposób aby wlatujące i przelatujące pszczoły nie zakłócały
korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Ule z trzech stron powinny posiadać ekran zieleni
o wysokości co najmniej 2 m.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji
§ 31
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w miarę
potrzeb.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w prasie lokalnej.
3. W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.
4. Kosztem przeprowadzenia deratyzacji obciążeni są właściciele nieruchomości.
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Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 32
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Wójt Gminy Teresin.
§ 33
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą
środki egzekucyjne oraz kary określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008) oraz w
innych powszechnie obowiązujących przepisach.
§ 34
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 35
Traci moc uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy Teresin z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Teresin.
§ 36
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz.622 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 13 października
2005 roku, nałożyła konieczność uchwalenia przez radę gminy regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminach. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1. wymagań utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (w tym między
innymi: selektywnego zbierania odpadów, uprzątania zanieczyszczeń z chodnika, mycia i
napraw pojazdów samochodowych),
2. minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
oraz warunków ich rozmieszczenia i utrzymania,
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości
ciekłych,
4. wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
5. obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe,
6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich.
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