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BEDLN UCHWALA NRXV/128/2012

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzijdku na tcrenic Gminy Bcdlno.

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (t.j. Dz.
U. z2001 r. Nr 142. poz. 1591; z 2002 r. Nr23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1 2 7 1 , N r
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162. poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, Nr
167' poz. 1759; z2005 r. Nr 172, poz. 144!, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 11 11, Nr 223, poz. 1458;
Z2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, puz. 1241; z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z 2 0 1 1 r. N r21 ,poz . 1 1 3 , N r 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ; z 2012 r. poz.
567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (t.j.
Dz.U. z .2012 r. poz. 391) po zasie.gnie.ciu opinii Paristwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w Kutnie ,
Rada Gminy Bedlno uchwala, co naslepuje:

DZIAL I.
Obowiqzki w zakresic utrzymania czysiosci i porz;jdku na terenic gminy Bedlno.

Rozdzial 1.
Sclcktywnc zbieranie odpadow komunalnych.

§ 1. 1. Wlasciciele nicruchomosci zobowiajzani si\y powstajace na tcrenie nieruchomosci poddac
segregacji maj^cej na celu oddzielenic nast?puja^cych frakcji odpadow:

1) papier, tektura;

2) szklo;

3) me tale, tworzywa sztuczne. opakowania wielomaterialowe (opakowania wykonane co najmnie j z dwoch
roznych materialow, tak ze nie mozna ich rozdzielic w sposob re.czny lub przy zastosowaniu prostych metod
mechanicznych);

4) odpady ulegajaj;e biodegradacji, w tym odpady ziclonc i opakowaniowe ulegaja^ce biodegradacji (odpady, ktore
ulegajti rozkladowi Llenowemu lub beztlenovvemu przy udziale inikroorganizmow);

5) przeterniinowane leki i chemikalia;

6) zuzyte baterie i akumulaiory;

7) zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarylowe (odpady komunalne, ktore nie mogq. bye umieszczone, ze wzgl^du na
swojc rozmiaiy lub mase, w typowych pojemnikach);

9) odpady budowlane i rozbiorkowe;

10) zuzyte opony,

11) pozostale zmieszane odpady komunalne.

2. Wtasciciele nieruchomosci zobowia^zani sa. do selektywnego zbierania odpadow komunalnych
i umieszczania poszczegolnych frakcji odpadow komunalnych do pojemnikow lub vvorkovv, wedle ich
przeznaczcnia, zgodnie z postanowieniami § 13, 14 i 15 Regulaminu.

3. Odpady, o ktorych mowa w § I ust. 1 pkt 5), 6), 7), 8), 9) i 10) powstajacc w gospodarstwach domowych
wiascicielc nieruchomosci zbieraja. i przekazuja^zgodnie z postanowieniami § 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Regulaminu.

§ 2. Przeterminowane leki nalezy umieszczac wspecjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
w wyznaczonej aptece, lub \ punktach selektywnej zbiorki odpadow wskazanych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Bedlno.
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§3. Zuzyte baterie i akumulatory nalezy umieszczac \vylqc2nie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie
zprzepisam! odr?bnymi lub w punktach selektywnej zbiorki odpadow wskazanych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Bedlno.

§ 4. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny nalezy umieszczac \vylqcznie w punktach do tego
wyznaczonych, zgodnie zustawa, zdnia 29 lipca 2005 r. o zuzylym sprz?cie eleklrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z2005r., Nr ISO, poz. 1495 ze zm.) !ub w punktach selektywnej zbiorki odpadow wskazanych na stronie
Biuletynu Infbrmacji Publicznej Gminy Bedlno.

§ 5. Odpady wielkogabarytowe wtym meble nalezy dostarczyc do punktow selektywnej zbiorki odpadow
wskazanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bedlno.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiorkowe z prac prowadzonych we wlasnym zakresie nalezy dostarczyc do
punktow selektywnej zbiorki wskazanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bedlno lub na
zlecenie wlasciciela nieruchomosci podmiot dokonuja,cy zbierania odpadow odplatnie podstawia kontener lub
odbiera specjalny worek na odpady budowlane i reinontowe.

§ 7. Zuzyte opony nalezy dostarczyc do punktow selektywnej zbiorki odpadow wskazanych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bedlno lub wlasciciel nieruchomosci zamowi odplatny odbior zuzytych
opon z miejsca przez niego wskazanego.

§ S. Chemikalia nalezy umieszczac w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach w punktach selektywnej
zbiorki odpadow wskazanych na stronie Biuletynu Informacj i Publicznej Gminy Bedlno.

Rozdzial 2.
Utrzymanie miejsc publicxnych, mycie i naprawianie pojazdmv.

§ 9. 1. Wlasciciele nieruchomosci obowiazani ssido:

1) uprzajtni^cia biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnika polozonego wzdluz nieruchomosci;

2) gromadzenia uprzatni^tego z chodnika biota, sniegu, lodu 1 innych zanieczyszczeti przy kraw^dzi chodnika
w sposob umozliwiajqcy swobodne i bezpieczne poruszanie si? piesz)'ch;

3) usuniecia sliskosci na chodniku pobzonym wzdluz nieruchomosci i zabezpieczenie powierzchni celem
umozliwienia bezpiecznego poruszaniasi? pieszych.

§ 10. Mycie pojazdow mechanicznych poza myjniami moze odbywac si? wyiajcznie na terenie zapewniaja^cym,
ze powstaja^ce scieki odprowadzane sa_do kanalizacji wiejskiej sanitarnej lub gromadzone w sposob umozliwiajXcy
ich usuni^cie zgodnie z przepisami o utrz>'maniu czystosci i porzadku w gminach, w szczegolnosci scieki takie nie
moga^byc bezposrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiornikow wodnych lub do ziemi.

§ ll.Naprawy pojazdow mechanicznych poza warsztatami naprawczymi moga_ si? odbywac pod warunkiem,
ze prace zwiajzane z naprawa, pojazdow nie sa_ ucia^zHwe dla sa,siednich nieruchomosci oraz nie b?da^ powodowaly
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego, a sposob post?powania z powstaja^cymi odpadami b?dzie zgodny
z przepisami szczegolnymi.

DZJAL I I .
Zasady post^ptm'ania z odpadami komunalnymi oraz nieczystosciami ciekfj'mi.

Rozdzial ].
Wymagania dotycz^ce urz^dzen przexnaczonych do zbierania odpadow komunalnych .

§ 12. Wlasciciele nieruchomosci zobowiajzani s^ do wyposazenia nieruchomosci w odpowiednie pojemniki do
gromadzenia odpadow, a w przypadku workowego systemu zbiorki odpadow zobowiajzani sa^ do \vyposazenia
nieruchomosci i uzywania workow o wlascivvosciach okreslonych w Regulaminie.

§ 13. 1. Na nieruchomosciach, na ktorych znajduja_si? domy jednorodzinne lub zespoty takich domow (zwane
dalej jako: ,,zabudowajednorodzinna") odpady komunalne nale±y zbierac selektywnie, w nast?pujXcy sposob:

1) odpady ulegaja^ce biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegaja_ce biodegradacji)
zagospodarowane b?da_w przydomowych kompostownikach i wykorzystywane na wfasne potrzeby;

2) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 1 lub w workach o pojemnosci co najmniej 60 1 -
frakcje odpadow: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriatowc, papier, tektura (razem) tzw.
frakcja sucha;
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3) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 1 lub wworkach o pojemnosci co najmniej 60 1 -
szklo; *

4) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 1 oraz w szczegolnych przypadkach wworkach
o pojemnosci co najmniej 60 I - pozostale zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.

2. Ilosc i pojemnosc pojemnikow/workow powinna bye dostosowana do ilosci osob z nich korzystaja_cych, przy
czym na jednego mieszkanca zabudowy jednorodzinnej powinno przypadac co najmniej : 20 I pojemnosci
pojemnikow na pozostale zmieszane odpady komunalne i resztki z sortowania, 20 1 pojemnosci pojemnikow lub
workow na tzw. frakcje_ sucba_ 1 1 5 1 pojemnosci pojemnikow lub workow na szklo.

§ 14. l .Na nieruchomosciach, na ktorych znajduja_si? budynki, w ktorych znajduja_ sie. 2 i wie.cej mieszkania
(zwane dalej jako: ,,zabudowa wielorodzinna") odpady komunalne nalezy zbierac selektywmes w nast^puja^cy
sposob:

1) odpady ulegaja^ce biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegajape biodegradacji)
zagospodarowane b?d^ w przydomowych kompostownikach i wykorzy sty wane na wlasne potrzeby;

2) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 I lub wworkach o pojemnosci co najmniej 60 1 -
frakcje odpadow: tworzywa sztuczne, rnetale, opakowania wielomateria-towe, papier, tektura (razem) tzw.
frakcjasucha;

3) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 1 lub wworkach o pojemnosci co najmniej 60 1 -
szklo;

4) w osobnych pojemnikach o pojemnosci co najmniej 120 1 oraz w szczegolnych przypadkach wworkach
0 pojemnosci co najmniej 60 1 - pozostale zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.

2. Ilosc i pojemnosc pojemnikow/workow powinna bye dostosowana do ilosci osob z nich korzystaj^cych, przy
czym na jednego mieszkanca zabudowy wielorodzinnej powinno przypadac co najmniej : 20 I pojemnosci
pojemnikow na pozostate zmieszane odpady komunalne i resztki z sortowania, 20 1 pojemnosci pojemnikow lub
workow na tzw. frakcje sucha_ i 15 I pojemnosci pojemnikow lub workow na szklo.

§15. l . D o zbierania odpadow komunalnych w szkotach, lokalach handlowych, punktach i lokalach
gastronornicznych, zakladach pracy, pensjonatach, hotelach, przeznacza si?:

1) osobne pojemniki o minimalnej pojemnosci 120 1 — na odpady ulegaja^ce biodegradacji (w tym odpady zielone
1 opakowania ulegaja^ce biodegradacji);

2) osobne pojemniki o minimalnej pojemnosci 120 1 — na frakcje odpadow: tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomaterialowe, papier, tektura (i-azem) tzw. frakcja sucha;

3) osobne pojemniki o minimalne j pojemnosci 120 I - na szklo;

4) osobne pojemniki o minimalnej pojemnosci 120 I - na pozostale zmieszane odpady komunalne., resztki
z sortowania.

2. Dopuszcza si? gromadzenie odpadow zebranych selektywnie w odpowiednio oznakowanych workach
o minimainej pojemnosci 601.

§ 16. 1. Pojemniki na odpady powinny spemiac nast?pujace parametry:

1) pojemniki na odpady biodegradowalne - zamknie_te, szczelne wraz; z ilustrowanym lub sknvnym oznaczeniem
wlasciwych odpadow;

2) pojemniki na odpady opakowaniowe powinny spelniac wymogi okreslone w Rozporzajizeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegolowego sposobu poste_powania
2 odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 1858);

3) powinny bye dostosowane do mechanicznego odbierania odpadow.

2. Work! na odpady powinny bye wykonane zmateriatu o wytrzymalosci odpowiedniej do ich pojemnosci
z ilustrowanym lub siownym oznaczeniem wlasciwych segregowanych odpadow do nich trafiaja_cych, przy czym
work! na odpady:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateria-lowe, papier, tektura (razem) tzw. frakcja sucha -
powinny bye koloru zoltego;
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2) szkto ~ powinny bye koloru zielonego;

3) pozosta-te zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania powinny bye w kolorze czarnyrn.

3. Zabrania sie_ wrzucania do pojemnikow i workow odpadow nie odpowiadajacych przeznaczeniu pajemnika
lub worka oraz wrzucania sniegu, lodu, gora_cego popiohi i zuzlu.

§ 17. 1. Na wfascicielach nieruchomosci ciazy obowiajzek:

1) rozmieszczenia pojemnikow na odpady na obszarze nieruchomosci wsposob zapewniaja_cy do nich doste_p
podmiotu dokonujacego zbierania odpadow, a w razie braku mozliwosci rozmieszczenia pojemnikow na
obszavze wJasnej nieruchomosci zapewnienie rozmieszczenia pojemnikow na innej nieruchomosci za Zgodajej
wlasciciela;

2) utrzymania pojemnikow vv nale±ytyrn stanie sanitarnym i technicznym poprzez ich biezajse czyszczenie,
konserwacj?, dezynfekcje^ oraz dezynsekcje; co najmniej 2 raz}' w roku.

§ 18. l.Tereny przeznaczone do uzytku publicznego, wszczegolnosci takie jak: drogi publiczne (chodniki),
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw, itp. powinny bye wyposazone przez w-iascicieli nieruchomosci
w kosze uliczne o pojemnosci co najmniej 101.

2. Wlasciciele nieruchomosci zobowiajzani sa_ do zapewnienia odpowiedniej ilosci pojemnikow na odpady
celem uniknie_cia ich przepelnienia, oraz do utrzymania ich w nalezytym stanie sanitarnym, porza^dkowym
i technicznym.

Rozdziaf 2.
Zasady pozby\vania si? nieczystosci ciektych.

§ 19. Obowiajzkiem wlascicieli nieruchomosci jest wyposazenie nieruchomosci wzbiornik bezodplywowy
o wielkosci odpowiedniej do potrzeb lub przydomowa_oczyszczalni? sciekow.

§ 20. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa_ do gromadzenia nieczystosci ciektych w zbiornikach
bezodplywowych lub przetwarzania ich w przydomovi'ych oczyszczalniach sciekow,

§ 21. Wtasciciele nieruchomosci zobowiazani sq. do zapewnienia usuwania nieczystosci cieklych
zcz?stotliwoscia_ i w sposob gwarantuja_cy, ze nie nastapi wyptyw zprzepehiionego zbiornika i wykluczaja^cy
zanieczyszczenie gleby i wod podziemnych oraz zapobiegaja^cy powstawaniu procesow gnilnych w zbiorniku.

§ 22. Wykonywanie obowiazkow, o ktoi-j'ch mowa w § 21 wiasciciele nieruchomosci zapewniaja^ poprzez
zawarcie umowy z przedsie.biorca_posiadajajsym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju dziafalnosci.

Rozdziat 3.
Czgstotliwosc i sposob pozbywania si§ odpadow komunalnych.

§ 23. 1. Wlasciciele nieruchomosci obowia_zani sa_ do pozbywania si? odpadow komunalnych zterenu
nieruchomosci vv sposob systematyczny, gwarantujapy zachowanie czystosci i porza^dku na nieruchomosci.

2. Odbior odpadow komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej nast?puje wedhig
poziomu zapetnienia pojemnikow i workow przy uwzgl?dnieniu:

1) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub w workach koloru zoJtego (tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateria-towe, papier, tektura) - nie rzadziej niz raz na 4 tygodnie;

2) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub w workach koloru zielonego (szklo) - nie rzadziej niz 6 razy
w roku i nie rzadziej niz raz na 2 miesiace;

3) pozostale zmieszane odpady komunalne. resztki z sortowania - nie rzadziej niz raz na 4 tygodnie.

3. Obowia_zkiem przedsi?biorstwa wywozowego jest przygotowame i przekazanie kazdemu wlascicielowi
nieruchomosci na kazdy rok kalendarzowy harmonogramu wywozu odpadow z terenu gminy Bedlno.

4. Infonrtacja o harmonogramach \vywozu odpadow b?dzie udost?pniona rowniez na stronie internetowej
Gminy Bedino.

5. Odbior odpadow o ktorych mowa w § 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Regulaminu prowadzony b^dzie nie rzadziej niz raz
w roku. Informacja o terminach odbioru zostanie przekazana wtascicielom nieruchomosci przez Urzaxl Gminy
wBedlnie.
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§ 24. 1. W celu utatwienia odbioru odpadow komunalnych wlasciciele nieruchomosci powinni zastosowac si?
do wytycznych podmiotu dokonujaeego zbierania odpadow dotycz^cych w szczegolnosci ustawienia pojemnikow
lub workow celem umozliwienia odbioru odpadow.

1. W dniu odbioru odpadow komunalnych, wlasciciel nieruchomosci z terenu zabudowy jednorodzinnej,
winien zapewnic mozliwosc doste_pu do pojemnika/worka urnieszczajqc go poza ogrodzeniem nieruchomosci,
w miejsce umozliwiaja^ce swobodny do niego dojazd przedsi?biorcy odbieraja^cemu odpady.

3. Miejsca gromadzenia odpadow na terenach zabudowy wielorodzinnej winny umozliwiac przedsi?biorcy
odbieraja^cemu odpady swobodny dojazd do pojemnikow.

DZIAL III.
Pozostale wymogi wyiiikajqce z wojcwodzkiego planu gospodarki odpadami,

§ 25. Gmina Bedlno wchodzi w skiad I Regionu Gospodarki Odpadami Komunainymi okreslonego w Planie
Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Lodzkiego. Regionalnymi instalacjami dla Gminy Bedlno sa,:

1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych i wydzielania
ze zmieszanych odpadow komunalnych frakcji nadaja^cych si? w calosci lub cz^sci do odzysku — w Krzyzanowku,
gm. Krzyzanow. W przypadku gdy regionalna instalacja ulegla awarii lub nie moze przyjmowac odpadow z innych
przyczyn - instalacja we Frankach gm. Krosniewice.

2. Tnstalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadow oraz
wytwarzania z nich produktow o wlasciwosciach nawozowych lub srodkow wspomagajq.cych upraw? roslin,
spehiiajqcych wymagania okreslone w przepisach odr^bnych - w Krzyzanowku gm. Krzyzanow. W przypadku gdy
regionalna instalacja ulegla awarii lub nie moze przyjmowac odpadow z innych przyczyn - instaiacja w Lodzi, ul ,
Sanitariuszek 70/72.

3. Instalacja do skladowania odpadow powstaja^cych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych o pojemnosci
pozwalajg.cej na przyjmowanie przez okres nie krotszy niz 15 lat odpadow w ilosci nie mniejszej niz powstaja^ca
w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow — w Krzyzanowku gm.
Krzyzanow. W przypadku gdy regionalna instalacja ulegla awarii lub nie moze przyjmowac odpadow z innych
przyczyn - instalacja: Frank!, gm. Krosniewice; Zychlin, ul. Graniczna 38; Borek, gm. L^czyca; Stawe_cin, gm.
Grabow; Modlna, gm. Ozorkow, Jastrze_bia, gm. Lowicz.

§ 26. Gmina b^dzie prowadzila dzialania w zakresie kampanii edukacyjnej, ktora ma na celu zwi?kszenie
swiadomosci ekologicznej mieszkaiicow w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych, zwlaszcza
odpadow ulegaja_cych biodegradacji.

DZIAL IV.
Obowiqzki osob utr/ymujjjcycli zwicrz^ta domowe i gospodarskie.

§ 27. 1. Osoby utrzymuja^ce lub sprawuja^ce opiek? nad zwierz^tami domowymi zobowiajzane sa^do zachowania
srodkow ostroznosci zapewniaja^cych ochron? zycia i zdrowia ludzi, a takze dolozenia staraii, by zwierz^ta te byty
jak najmniej ucia^zliwe dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujace zwierz^ta domowe zobowic[zuje si? do natychmiastowego usuwania zanieczyszczen
pozostawionych przez te zwierz^la na klatkach schodowych i innych terenach smz^cych do wspolnego uzytku.

§ 28. 1 , Zwierze_ta gospodarskie mogq. bye utrzymywane na terenach wyla^czonych z produkcji rolniczej pod
warunkiem, ze nieruchomosc jest zabezpieczona w sposob uniemozliwiaja^cy samowolne opuszczenie jej przez te
zwierz^ta.

2. Zabrania si? trzymania zwierza_t gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

DZIAL V.
Obszary podlegajjfce obowiijzkovvej dcratyzacji oraz terminy jej przprowadzania.

§ 29. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa^ do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomosci
w terminach wynikaja^cych z potrzeb (wystaj3ienie giyzoni) w szczegolnosci w miesia^cach jesiennych.

§ 30. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obcia^zaj^wtascicieli nieruchomosci.
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DZIAL VI.
Postanowienia koiicowc.

§31. Traci moc uchwala Rady Gminy Bedlno nr IV/26/2007 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyje.cia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Bedlno.

§ 32. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 33. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego, na tablicach ogloszen
Urze_du Gminy w Bedlnie, a takze zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej.

§ 34. Uchwala wchodzi w zycie po uply wie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

/r;VJ£'V \y Rady Gminy
Bed

Tarka

Mie wnoszf\uwag co do ̂
z obow^znic
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RADAGM1INV
BFDLNO

Uzasadnienie
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Bedlno Zgodnie z art. 4 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajiku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
391) Rada Gminy po zasie.gnie.ciu op in i i Paiistwowego Povviatowego Inspcktora Sanitarnego w Kutnie uchwala
regulamin utrzy mania czystosci i porz^dku na terenie gminy, zwany dalcj ,,regulaminem". Regulamin okresla
szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzajdku na terenie gminy dotyczacc: 1) wymagan w zakresie
utrzymania czystosci i porza_dku na terenie nieruchomosci obejmuj^cych: a) prowadzenie we wskazanym zakresie
Selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunatnych, w tym powstaja^cych w gospodarstwach domowych
przeterminowanych lekow i chemikal iow, zuzytych batcrii i akumulatorow, zuzytego sprz^tu elektrycznego
S elektronicznego, mcbii i innych odpadow wielkogabarylowych, odpadow budowlanych i rozbiorkowych oraz
zuzytych opon, a takzc odpadow zielonych, b) uprza^tanic biota, sniegu, !odu i innych zanieczyszczen z cz?sci
nieruchomosci sluzqcych do uzytku publicznego, c) mycie i naprawy pqjazdow samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi; 2) rodzaju i min ima lne j pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania
odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow rozmieszczania tych
pojemnikow i ich utrzymania \ odpowiednim stanie sanilarnym, porza^dkowym i technicznym, przy
uwzgl§dnieniu:a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych b<\dz
w innych zrodiach, b) liczby osob korzystajacyeh ztych pojemnikow; 3) czgstotliwosci i sposobu pozbywania si?
odpadow komunalnych i nieczystosci ciektych z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku
publicznego; 4) innych wymagan wynikaja^cych z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami; 5) obowiqzkow
osob utrzymuJEicych zwierzeta domowe, majcvcych na celu ochron? przez zagrozenicm lub uci£izliwosci£i dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolncgo uzytku; 6) wymagan utrzymywania zwierza.1
gospodarskich na terenach wyta^czonych z produkcji rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na
okreslonych obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach; 7) wyznaczania obszarow podlegaja^cych
obovvia,zkowcj deratyzacji i term i now jej przeprowadzania.Rada Ciminy Bedlno czynia^c zadosc w/w przepisom
okresla Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy Bedlno. Regulamin jest aktem prawa
miejscowego.

P R Z E W O D
RADY GMI

Jat
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Panstwowy Powiatbwy Inspektor Sanitarny

w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 14 tel. (24) 355 71 00, fax. 355 71 01
e-mail: psse.kutno@pis.gov.pl

_ _ _ _ _ _ _ Kutno, dnia 28.11.2012 r.

Urzqd Gminy Bedlno
99-311 Bedlno 24
woj. 16dzkie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pozytywnie i bez zastrzezen opiniuje
otrzymany projekt ,,Regulaminu utrzymania czystosci i porzajdku na terenie Gminy Bedlno".
Zwracam jedynie uwag?, aby obowiqzki dotycza^ce wlascicieli zwierzaj; domowych,
w szczeg61no^ci psow ras uznanych za agresywne, byly scisle egzekwowane przez shizby
porzajikowe.

PANS TV
INSFE

r in?,.

: InoSczu

Otrzymujaj
a) Adresat
b) a/a


