Uchwała Nr XXVIII/196/2021
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Belsk Duży
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 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu uchwala, co
następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Belsk Duży
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Belsk Duży poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Belsk Duży, na tablicach sołeckich oraz
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Belsk Duży.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Sikorski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.),
rada gminy jest obowiązana dostosować Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Belsk Duży do obowiązujących przepisów. Ponadto w związku z wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. (Sygn. akt VII
SA/Wa 293/20), stwierdzającym nieważność w całości Uchwały Nr XIX/104/2016 Rady Gminy
Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Belsk Duży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6596), Rada Gminy
Belsk Duży zobowiązana jest do uchwalenia nowego regulaminu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/196/2021
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 17 marca 2021 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Belsk Duży

§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku.
§2
1. Część zadań własnych gminy Belsk Duży, zwanej w dalszej części „Gminą”, w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przekazane Związkowi Międzygminnemu
pod nazwą ,,Natura”. W związku z tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Belsk Duży, zwany w dalszej części „Regulaminem”, nie zawiera wymagań
dotyczących:
1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz frakcji tych odpadów;
2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów;
3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów;
5) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
2. Regulacje, o których mowa w ust. 1, zostały szczegółowo określone w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku, uchwalonym przez Zgromadzenie Związku
Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, dostępnym również w siedzibie Urzędu Gminy.
§3
1.

2.

Właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego jest zobowiązany do
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów stanowiących ciągi
komunikacyjne.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku
publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych

zanieczyszczeń, zapewniając wolne przejście dla pieszych oraz przejście i przejazd w
ciągach pieszo – rowerowych i drogach dla rowerów. Pryzm powstałych przy uprzątaniu
terenu nie powinno lokalizować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w
pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy urządzeniach takich jak latarnie,
sygnalizatory świateł.
§4
1.

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
dopuszcza się jedynie w razie zachowania łącznie następujących warunków:
1) stosowane są środki ulegające biodegradacji;
2) mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o
utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z
regulaminem.

2. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane poza warsztatami
naprawczymi, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi oraz w sposób
umożliwiający usunięcie powstających podczas naprawy odpadów zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
§5
1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości
wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika,
zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się
nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych może dokonywać tylko uprawniony podmiot, z
którym właściciel nieruchomości zawarł umowę.
3. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie
rzadziej niż raz w roku.
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika przede wszystkim z ich instrukcji eksploatacji. Usuwanie osadu powinno
zachodzić w miarę możliwości z zachowaniem stałego poziomu ścieków w zbiorniku,
jednakże czynność ta powinna być wykonywana raz w roku.
5. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych oraz komunalne osady
ściekowe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być przekazywane do
oczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym lub
do innej stacji zlewnej przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wywóz
nieczystości ciekłych.
§6
1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do
stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były
jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na
smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w
kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tj. gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo
ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane stworzyć warunki
uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
6. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie
zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności
utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego
usuwania odchodów tych zwierząt.
7. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub
pojemnikach na odpady „zmieszane”.
8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy właścicieli psów asystujących i
funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych,
w trakcie wykonywania zadań służbowych.
§7
1.

2.

Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach wyłączonych z produkcji
rolniczej:
1) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni działki poniżej
1000 m2;
3) w budynkach zamieszkania zbiorowego;
4) miejscach użyteczności publicznej.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować zagrożenia sanitarnego.

§8
1. Na terenie Gminy obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których
zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe podpiwniczone;
2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków
gastronomicznych;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

6) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy
wielolokalowej;
7) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie
wielolokalowej;
8) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania
odpadów.
2. Deratyzację przeprowadza się przynajmniej raz w roku w okresie wiosennym (od dnia 1
kwietnia do dnia 30 kwietnia) lub w okresie jesiennym (od dnia 1 września do dnia 30
września).

