UCHWAŁA NR XXIV/169/2013
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 25 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wąsewo
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi
Mazowieckiej, Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo, w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości poprzez:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób nie zakłócający ruchu
pieszych i pojazdów niezwłocznie po ich powstaniu (przez niezwłoczne
uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń).”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone
są wyłącznie na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego. Drobne
naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów,
a powstałe odpady są gromadzone w odpowiednich pojemnikach.”
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać
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; dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach;
2) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione
w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez
zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
3) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w miejscu
umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
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nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.”
3) w § 14 uchyla się ust. 5,
4) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Zakazuje się wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów
zabaw dla dzieci, piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy, jeżeli zakaz taki
wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela placu.”,
5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do produkcji,
przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolnospożywczych,
3) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w przypadku
stwierdzenia występowania gryzoni.
2. Deratyzacje przeprowadza się raz w roku w terminie od 1 do 30 września.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, w sołectwach oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Gałązka
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