UCHWALA Nr XXVIIII217/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystosci
i porz~dku na terenie gminy Sochocin
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu aktaw
normatywnych i niektarych innych akt6w prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r, poz. 1172 z pain.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2013r. poz. 594 z p6Zn. zm.) uchwala si«, co nast«puje:

§ 1. 1. Oglasza si« tekst jednolity uchwaly w sprawie Regulaminu utrzymania czystoscii
porzqdku na terenie gminy Sochocin.
2. Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nastqpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy
Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin, zgodnie
z brzmieniem zalqGznika do niniejszej uchwaly.

§ 2. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia.
2. Obwieszczenie, 0 ktarym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urz«dowym Wojewadztwa Mazowieckiego.
3. Uchwala podlega podaniu do pUblicznej wiadomosci poprzez umieszczeniena tablicy
ogloszen w Urz«dzie Gminy Sochocin, a takze poprzez zamieszczenie jej tresci na stronie
internetowej www.sochocin.pl .
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Zal£tcznik
do Uchwaly Nr XXVIII/217/2014
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.

o bwieszczenie
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty Regulaminu utrzymania
czystosci i porz~dku na terenie gminy Sochocin

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 Jipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w
normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 1172z
pMn. zm.) oglasza si~ tekst jednolity uchwaly Nr XVIIII143/20 12 Rady Gminy Sochocinz
dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie
gminy Sochocin(Dz. Ur.Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), zmieniony:
1) uchwahtNr XXl174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin (Dz.Ur. Woj. Maz.
z 2013r., poz. 6063),
- zgodnie z brzmieniem zal£tcznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Trese tekstu jednolitego nie obejmuje:
1)§ 9 ust. 1 punkt 1) uchwaly Nr XVIIII143/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), kt6ry stanowi: " § 9 ust. 1 punkt l)odpady ulegaj£tce
biodegradacji, w tym odpady zielone - mog£t bye, po wskazaniu tego faktu w deklaracji,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostalych przypadkach odpady
ulegajqce biodegradacji odbierane s£t od mieszkanc6w przez podmiot uprawniony co najrnniej
dwa razy w miesiqcu;";
2) § 9 ust. 1 punkt 3) uchwaly Nr XVIIII143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
20 12r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), kt6ry stanowi: ,,§ 9 ust. 1 punkt 3) odpady zmieszane
- odbierane S£t przez podmiot uprawniony co najrnniej raz w miesi£tcu;";

3)§ 9 ust. 1 punkt 7) uchwaly Nr XVIIII143/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz. Woj . Maz. z 2013r., poz. 95), kt6ry stanowi: ,,§ 9 ust. 1 pUnkt 7)chemikalia oraz
zuzyte opony nalezy dostarczye do punktu selektywnej zbi6rki odpad6w;";
4)§ 9 ust. 1 punkt 8) uchwaly Nr XVIIII143/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz.Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), kt6ry stanowi: ,,§ 9 ust. 1 punkt 8)meble oraz inne
odpady wielkogabarytowe nalezy dostarczye do punktu selektywnego zbierania odpad6w;";

5)§ 9 ust. 1 punkt 9) uchwaly N r XVIIII143/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), ktory stanowi: ,,§ 9 ust. 1 punkt 9)odpady budowlane
i rozbiorkowe pochodz£tce z remontow, nalezy dostarczy6 do punktu selektywnego zbierania
odpadow.";
6)§ 9 ust. 2 uchwaly Nr XVIIII143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), ktory stanowi: ,,§ 9 ust. 2W kaZdym czasie, za odpowiedni£t
opla4, wlasciciel nieruchomosci moze zamowi6 odbior odpadow, 0 ktorych mowa w pkt 6 
9 bezposrednio z miejsca przez niego wskazanego.";
7)§ 9 ust. 3 uchwaly Nr XVIII114312012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2013r., poz. 95), kt6ry stanowi: ,,§ 9 ust. 3 Odpady budowlane i rozbi6rkowe,
zuzyty sprz((t elektroniczny i elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe, b((d£t dodatkowo
odbierane od wlascicieli nieruchomosci dwa razy w roku w formie mobilnego punktu
selektywnej zbi6rki, tj. sprzed nieruchomosci. Harmonogram odbioru zostanie podany do
publicznej wiadomosci mieszkailcow gminy w spos6b zwyczajowo przyj((ty na terenie
gminy.";
8)§ 9 ust. 6 punkt 1) uchwaly Nr XVIIII143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia
2012r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz£tdku na terenie gminy Sochocin
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 95), ktory stanowi: ,,§ 9 ust. 6 punkt 1) w miesi£tcach:
kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien, pazdziernik - 2 razy w miesi£tcu;".

Przewod
Dariu

Zalqcznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ogloszenia tekstu
jednolitego uchwaly w sprawie
Statutu Gminy Sochocin

Uchwala Nr XVIIII143/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie gminy
Sochocin
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust.l, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.) i art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 13 wrzeSnia1996 r. 0 utrzymaniuczystoscii porzqdku w gminach(t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1399 z poin. zm.) oraz po zasi~gni~ciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Sochocin uchwala Regulamin utrzymania czystosci i
porzqdku na terenie Gminy Sochocin, zwany dalej "Regulaminem":
Rozdziall
Postanowienia og61ne

§ 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r.

utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pozn. zm.) niniejszy Regulamin
okresla:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci
obejmujqce;
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadow
komunalnych, w tym powstajqcych w gospodarstwach domowych przeterminowanych
lekow i chemikaliow, zuzytych baterii i akumulatorow, zuzytego sprz~tu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, odpadow budowlanych
i rozbiorkowych oraz zuZytych opon, a takZe odpadow zielonych,
b) uprzqtanie bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cz~sci nieruchomosci
sluzqcych do uzytku publicznego,
c) mycie I naprawy pojazdow samochodowych poza mYJnJaml i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaj i minimalnq pojernnos6 pojernnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzqdkowym i technicznym, przy uwzgl~dnieniu;
a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bqdz w innych irodlach,
b) liczby osob korzystajqcych z pojemnikow;
3) cz~stotliwos6 i sposob pozbywania si~ odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych
z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego;
4) inne wymagania wynikajqce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami;
0

5) obowiqzki os6b utrzymujqcych zwierz~ta domowe, majqce na celu ochron~ przed
zagrozeniem lub uciqi:liwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w
przeznaczonych do wsp61nego uzytku;
6) wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych
z produkcji rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach
lub w poszczeg6lnych nieruchomosciach;
7) wyznaczanie obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i termin6w jej
przeprowadzania.

Rozdzial2
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie nieruchomosci
§ 2.1. Ustala si~ nast~pujqce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpad6w:
1) obowiqzek selektywnego zbierania odpad6w komunalnych obejmuje nast~pujqce
frakcje odpad6w:
a) papier, tektura (makulatura, karton);
b) szklo;
c) metale;
d) tworzywa sztuczne;
e) opakowania wielomaterialowe;
f) odpady ulegajqce biodegradacji, w tym odpad6w zielonych;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) zuzyte baterie i akumulatory;
i) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
k) odpady budowlane i rozbi6rkowe;
1) zuzyte opony;
m) popi61.
2) wlasciciel nieruchomosci ma obowiqzek wyposazye nieruchomose w pojemniki lub
worki do prowadzenia selektywnej zbi6rki odpad6w;
3) wlasciciel nieruchomosci ma obowiqzek urniescie pojemniki, 0 kt6rych mowa w pkt.
2 w miejscach gromadzenia odpad6w komunalnych spelniajqcych wymagania § 22
i § 23 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zrn.).
2. Dla potrzeb selektywnej zbi6rki odpad6w stosuje si~ nast~pujqce oznakowania
kolorystyczne pojemnik6w lub work6w:
a) niebieskim - przeznaczonym do zbierania papieru i makulatury;
b) zielonym - przeznaczonym do zbierania szkla;
c) Z6ltym - przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz odpad6w
opakowaniowych wielomaterialowych;
d) brqzowym - przeznaczonym do zbierania odpad6w ulegajqcych biodegradacji.
3. Spos6b prowadzenia selektywnej zbi6rki odpad6w, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 1,
lit. f - m, zostal szczeg6lowo okreslony w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu.

§ 3.1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do uprzqtni~cia sniegu, biota, Ii sci oraz
innych zanieczyszczen z cz~sci nieruchomosci sluzqcych do uzytku publicznego, w tym
z chodnik6w polozonych wzdluz nieruchomosci bezposrednio przy jej granicy.
2. Zadania wskazane w ust. 1 powinny bye realizowane niezwlocznie po powstaniu
zanieczyszczen.

§ 4.1. Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywac si~ na wlasnej
nieruchomosci pod warunkiem, ze:
1) powstajctce scieki zostanct odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej
braku do szczelnego zbiornika bezodplywowego;
2) czynnosc ta zostanie dokonana w miejscach 0 utwardzonym podlozu oraz przy uzyciu
srodk6w ulegajctcych biodegradacji.
2. Naprawy pojazd6w mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogct odbywac si~
wylctcznie w miejscach, w kt6rych prace zwictZane z naprawct pojazd6w nie b~dct ucictzliwe
dla sctsiednich nieruchomosci oraz pod warunkiem, ze nie b~dct powodowaly zanieczyszczenia
srodowiska wodno - gruntowego, a spos6b post~powania z odpadami powstajctcymi w wyniku
naprawy b~dzie zgodny z przepisami szczeg6lnymi.

Rozdzial3
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow do zbierania odpadow komunalnych
na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow rozmieszczania tych
urzlldzen i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, Porzlldkowym
i technicznym
§ 5.1. Pojernniki lub worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zrnieszanych)
odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci powinny miec pojemnosc nie rnniejszct niz
120 I.
2. Wlasciciel nieruchomosci zobowictZany jest do zbierania zmieszanych odpad6w
komunalnych w pojemnikach 0 minimalnej pojernnosci uwzgl~dniajctcej ponizsze wielkosci
wytwarzanych odpad6w:
1) w odniesieniu do budynk6w mieszkalnych w miesictcu na jednct osob~ musi
przypadae co najmniej 30 1 pojemnosci pojernnika, przy czym kaZda nieruchomose
musi bye wyposazona w co najmniej jeden pojemnik 0 pojernnosci co najrnniej
1201;
2) w odniesieniu do szk61 i przedszko1i na kaZdego ucznia i pracownika musi przypadae
co najrnniej 2 1 pojernnosci pojernnika, przy czym na kaZdy taki budynek co najmniej
jeden pojemnik 0 pojemnosci co najmniej 120 I;
3) w odniesieniu do lokali handlowych na kaZde 10m 2 powierzclmi calkowitej lokalu
musi przypadac co najmniej 30 1 pojemnosci pojemnika, przy czym na kaZdy loka1
co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci co najmniej 1201;
4) w odniesieniu do punkt6w handlowych poza 10kalem musi przypadae co najmniej
501 pojernnosci pojemnika na kaZdego zatrudnionego, przy czym na jeden punkt
musi przypadae co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci co najmniej 120 I;
5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi
przypadac co najrnniej 20 1 pojemnosci pojemnika, przy czym na kazdy lokal
co najmniej jeden pojernnik 0 pojemnosci co najmniej 120 I; dotyczy to takZe miejsc
w tzw. ogr6dkach zloka1izowanych na zewncttrz 10kalu;
6) w odniesieniu do ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji musi przypadae
co najmniej jeden pojemnik 0 pojernnosci co najmniej 240 I;
7) w odniesieniu do zaklad6w pracy, rzemieSlniczych, uslugowych i produkcyjnych na
kazdych 10 pracownik6w musi przypadae co najmniej 1 pojemnik 0 pojernnosci
co najrnniej 120 I;
8) w odniesieniu do dom6w opieki, hoteli, itp. na jedno 16zko musi przypadae
co najrnniej 20 1 pojemnosci pojernnika, przy czym najednct taka nieruchomosc musi
przypada co najrnniej jeden pojernnik 0 pojemnosci co najrnniej 120 I;
9) w odniesieniu do ogr6dk6w dzialkowych na kaZdct dzialk~ w okresie sezonu tj. od
1 kwietnia do 31 paidziernika kazdego roku musi przypadae co najrnniej 20 I, a poza

tym okresem 5 I pojemnosci pojemnika;
10) w odniesieniu do dzialek rekreacyjnych - na kazd'l. dzialkt( w okresie sezonu tj .
od 1 kwietnia do 31 paidziemika kaZdego roku, powinien znajdowae sit( co najmniej
jeden pojemnik 0 pojemnosci co najmniej 120 I;
11) w odniesieniu do lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystosci
jest
r6wnlez
ustawienie
na
zewn'l.trz,
poza
lokalem,
wymagane
co najmniej jednego pojemnika 0 pojemnosci co najrnniej 120 I;
12) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystosci wymagane jest r6wniez
ustawienie co najmniej jednego pojemnika 0 pojemnosci 1 100 I, a w okresie
od 15 paidziemika do 15 listopada zwit(kszye liczbt( pojemnik6w, przy czym ilose
pojemnik6w nalezy dostosowae do zapotrzebowania.
3. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania segregowanych odpad6w
komunalnych na terenie nieruchomosci powinny miee minimaln'l. pojemnose, przy czym:
1) dla zabudowy jednorodzinnej -120 I;
2) dla zabudowy wielorodzinnej - 1 1001;
3) dla pozostalych nieruchomosci - co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 60 I dla
kaZdego rodzaju odpad6w.
4. Pojemniki lub worki, 0 kt6rych mowa w ust. 3, powinny bye szczelne, trwale,
zamykane i przystosowane do mechanicznego zaladunku i wyladunku przez podmiot
uprawmony.

§ 6. Pojemniki lub worki na odpady powinny bye ustawione na terenie nieruchomosci
w miejscu widocznym i dostt(pnym dla podmiotu uprawnionego obieraj'l.cego odpady bez
koniecznosci wejscia na teren nieruchomosci.
§ 7.1. Tereny przeznaczone do uzytku publicznego, w szczeg61nosci takie jak: drogi
publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny bye wyposaZone
przez ich wlascicieli w kosze uliczne 0 pojemnosci od 10 I do 50 1.
2. Pojemniki lub worki, 0 kt6rych mowa w ust. 1 powinny bye:
1) rozmieszczone w spos6b urnozliwiaj'l.cy bezpieczne i wygodne korzystanie z nich
przez wszystkich uzytkownik6w;
2) ustawione w miejscach, kt6re nie powoduj'l. zagrozenia dla ruchu pojazd6w i pieszych
oraz urnozliwiaj'l.cych ich stale oproznianie przez finnt( wywozow'l.;
3) rozmieszczone w odpowiedniej ilosci, szczeg61nie w miejscach 0 duzym natt(zeniu
ruchu pieszych i przebywania znacznej ilosci os6b;
4) zabezpieczone przed wysypywaniem sit( zgromadzonych w nich odpad6w;
5) systematycznie opr6zniane, nie dopuszczaj'l.c do ich przepelnienia,
6) utrzymane w nalezytym stanie sanitamym, porz'l.dkowym i technicznym.
§ 8. Pojemniki powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
a w szczeg61nosci poprzez stal'l. naprawt( ich szczelnosci, a takze w odpowiednim stanie
sanitamym, w szczeg61nosci poprzez ich mycie, dezynfekcjt( i dezynsekcjt(.
Rozdzial4
CZfstotliwosc i sposob pozbywania sif odpadow komunalnych oraz nieczystosci cieklych
z terenu oieruchomosci oraz z terenow przezoaczooych do uZytku publicznego
§ 9.1. Ustala sit( nastt(puj'l.c'l. czt(stotliwose i spos6b odbioru odpad6w komunalnych
z terenu nieruchomosci i teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego:
1) odpady ulegaj'l.ce biodegradacji, w tym odpady zielone - mog'l. bye, po wskazaniu tego
faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach,
w pozostalych przypadkach odpady ulegaj'l.ce biodegradacji odbierane S'l. od

mieszkanc6w przez podmiot uprawniony co naj nmiej raz w miesi'l.cu; 1
2) odpady selektywnie zbierane - odbierane S'l. przez podmiot uprawniony co najnmiej
raz w miesi'l.cu;
3) odpady zmieszane - odbierane S'l. przez podmiot uprawniony co najmniej dwa razy
•.
2
WmleSl'l.CU;
4) przetenninowane leki nalezy wydzielac z powstaj'l.cych odpad6w komunalnych oraz
przekazac do punktu selektywnej zbi6rki odpad6w;
5) zuzyte baterie i akumulatory malogabarytowe nalezy umieszczac w odpowiednio
oznakowanych pojenmikach na ww. odpady oraz dostarczyc do punktu selektywnej
zbi6rki odpad6w;
6) zuzyty sprz«t elektryczny i elektroniczny nalezy dostarczyc do punktu selektywnej
zbi6rki odpad6w;
7) (uchylony) ;3
8) (uchylony);4
9) (uchylony).5
2. W kazdym czasie, za odpowiedni'l. oplat'l, wlasciciel nieruchomosci moze zamOWlC
odbi6r selektywnie zebranych odpad6w, bezposrednio z miejsca przez niego wskazanego. 6
3.0dpady budowlane i rozbi6rkowe, zuzyte opony, chemikalia oraz odpady
wielkogabarytowe, b«d'l. odbierane od wlascicieli nieruchomosci dwa razy w roku w fonnie
mobilnego punktu selektywnej zbi6rki, tj. sprzed nieruchomosci. Harmonogram odbioru
zostanie podany do publicznej wiadomosci mieszkanc6w gminy w spos6b zwyczajowo
przyj«ty na terenie gminy.7
4. W przypadku punkt6w gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami
i prowadz'l.cymi dzialalnosc w okresie sezonu letniego wprowadza si« obowi¥ek
codziennego usuwania odpad6w.
5. Wlasciciele nieruchomosci, na terenach gdzie prowadzona jest dzialalnosc wi'l.z'l.ca si«
z okresowym przebywaniem os6b (wynajem pokoi itp.) zobowi¥ani Set w okresie letnim do
zwi«kszenia cz«stotliwosci usuwania odpad6w lub wyposazenia nieruchomosci
w dodatkowe pojemniki na odpady.
6. Odbi6r odpad6w na terenach czasowo zamieszkalych (rekreacyjnych) b«dzie
nast«powal w nast«pujetcych tenninach :
1) w miesietcach: kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien, Wfzesien, paidziernik - co
najnmiej 1 raz w miesietcu;8
IZe zmianq wprowadzonq § 1 ust. 1 uchwaly nr XXII 74/20 13 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w
sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Ur. Woj . Maz.z
2013r. poz. 6063) kt6ry wszedl w Zycie z dniem IS.06.20 13r.
2Ze zmianq wprowadzonq § 1 ust. 2 uchwaly, 0 kt6rej mowa w przypisie 1, kt6ry wszedl w zycie z dniem
IS.06.2013r.
3 Przez § 1 ust. 3 uchwaly nr XXI 174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian
Regulaminu utrzymania czystosci i porz<jdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Ur. Woj. Maz. z 2013r. poz. 6063)
kt6ry wszedl w Zycie z dniem IS .06.20 13r.
4 Przez § 1 ust. 3 uchwaly nr XXI 174120 13 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Ur. Woj. Maz. z 2013r. poz. 6063)
kt6ry wszedl w zycie z dniem lS.06.2013r.
5 Przez § lust. 3 uchwaly nr XXII 74/20 13 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin (Dz. Ur. Woj. Maz. z 20J3r. poz. 6063)
kt6ry wszedl w Zycie z dniem IS .06.2013r.
6Ze zmianq wprowadzonq § lust. 4 uchwalyo kt6rej mowa w przypisie J, kt6ry wszedl w Zycie z dniem
IS.06.2013r.
7Ze zmianq wprowadzonq § lust. S uchwaly, 0 kt6rej mowa w przypisie I, kt6ry wszedl w zycie z dniem
IS.06.20 13r.
8Ze zmianq wprowadzonq § lust. 6 uchwaly, 0 kt6rej mowa w przypisie I, kt6ry wszedl w Zycie z dniem
IS .06.2013r.

2) w pozostalych miesi'lcach na zgloszenie w Urz«dzie Gminy po uiszczeniu oplaty.
7. Odbi6r popiolu z nieruchomosci zamieszkalych b«dzie nast«powal co najrnniej raz
w miesi'lcu w okresie od 1 paidziernika do 30 kwietnia.

§ 10. Wlasciciele nieruchomosci zobowi'\Zani S'l do pozbywania si« nieczystosci cieklych
ze zbiomika bezodplywowego z cz«stotliwosci'l niedopuszczaj'lc'l do jego przepelnienia oraz
wylewania si« i przenikania jego zawartosci do gruntu, wynikaj'lc'l z jego instrukcji
eksploatacji, przy czym nie rzadziej nit dwa razy w roku.
Rozdzial5
lone wymagania wynikaj~ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Wlasciciele nieruchomosci powinni podejmowae dzialania zmierzaj'lce
do zrnniejszenia ilosci wytwarzanych odpad6w w szczeg61nosci poprzez:
1) unikanie liZywania produkt6w nie nadaj'lcych si« do recyklingu i kompostowania;
2) kupowanie produkt6w zapakowanych w minimaln'l ilose opakowan;
3) kupowanie produkt6w w opakowaniach zwrotnych.
2. Gmina zobowi'lzuje si« podejmowae dzialania maj'lce na celu:
1) zwi«kszenie poziomu wiedzy mieszkanc6w Gminy w zakresie selektywnej zbi6rki
odpad6w komunalnych;
2) promocj« minimalizacji powstawania odpad6w i ich preselekcji w gospodarstwach
domowych;
3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 12. Odpady zebrane z terenu Gminy Sochocin maj'l bye przekazywane przez
przedsi«biorc« odbieraj'lcego odpady komunalne zgodnie z uchwa1'l Nr 212112 Sejmiku
Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 22 paidziemika 2012 r. w sprawie wykonania
Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017
z uwzgl«dnieniem lat 2018 - 2023.
Rozdzial6
osob utrzymuj~cych zwierzfta domowe, maj~ce na celu ochronf przed
zagrozeniem lub uci~zliwosci~ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow
przeznaczonych do wspolnego ui:ytku
§ 13.1. Utrzymywanie zwierz'lt domowych nie moze stanowie zagrozenia lub
uci<\:Zliwosci dla ludzi.
2. Osoby utrzymuj'tce zwierz«ta domowe zobowi'\Zane S'l zapewnie staly i skuteczny
doz6r nad tymi zwierz«tami.
3. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomosci, do obowi'\Zk6w os6b
utrzymuj'lcych psy nalezy wyprowadzanie psa na smyczy, a ps6w uznawanych za agresywne
lub zachowuj'lce si« w spos6b agresywny na smyczy i w kagancu.
4. Osoby utrzymuj'lce zwierz«ta domowe S'l obowi'lzane do niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen pozostawionych przez zwierz«ta w obiektach oraz na innych terenach
przeznaczonych do uzytku publicznego, a w szczeg6lnosci na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych.
Obowi~zki

Rozdzial7
Wymagania odnosnie utrzymywania zwierz~t gospodarskich na terenach wyl~czonych
z produkcji rolniczej
§ 14.1. Utrzymywanie zwierZett gospodarskich jest zabronione na terenach oznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako wy1'lczone z produkcji
rolniczej.

2. Zakaz utrzymywania zwierzqt gospodarskich dotyczy true zwartych terenow zaj~tych
przez budownictwo wielorodzinne, instytucje uzytecznosci publicznej, centra handlowe,
hotele, ogrody dzialkowe.
3. Na pozostalych terenach wyhl.czonych z produkcji rolnej, dopuszcza si~ utrzymywanie
zwierzqt gospodarskich pod nast~pujqcymi warunkami:
1) posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz(l.t
spelniaj(l.cych wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z p6in. zm.);
2) wszelka uciq.2:1iwose hodowli dla srodowiska, w tym emisje b~d(l.ce jej skutkiem
zostan(l. ograniczone do obszaru nieruchomosci, na ktorej jest prowadzona;
3) utrzymywanie zwierz(l.t gospodarskich nie b~dzie sprawialo uciq.2:1iwosci s(l.siad6w
i b~dzie prowadzone z zachowaniem czystosci i porz(l.dku na nieruchomosci;
4) zwierz~ta b~d(l. zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomosci.
4. Prowadz(l.cy chow zwierz(l.t gospodarskich na terenach wyl(l.czonych z produkcji rolnej,
zobowiqzani s(l. dodatkowo:
1) przestrzegae przepisow sanitarno - epidemiologicznych;
2) gromadzie i usuwae nieczystosci, kt6re nie s(l. obornikiem gnoj6wkq, w sposob
przewidziany dla sciekow.
Rozdzial8
Obszary podlegaj~ce obowi~zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 1S.1. Deratyzacji podlegaj(l. obszary:

1) zabudowane obiektami uzytecznosci publicznej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do
przetworstwa b(l.di przechowywania lub skladowania produkt6w rolno-spozywczych;
3) zabudowane obiektami, w kt6rych prowadzonajest hodowla zwierz(l.t;
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomosci powinna bye dokonana w kazdym roku
w terminie od 01 marca do 30 paidziemika oraz kazdorazowo w przypadku wystqpienia
populacji gryzoni na terenie nieruchomosci.
Rozdzial9
Postanowienia koncowe

§ 16. Kontrol~ i egzekwowanie postanowien niniejszego Regulaminu sprawuj(l. osoby
powolane przez W6jta Gminy Sochocin.
§ 17. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Sochocin.
§ 18. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc obowi'lZuj(l.c(l. Uchwala
Nr XI/90/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie szczegolowych zasad
utrzymania czystosci i porz(l.dku na terenie Gminy Sochocin.
§ 19. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
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•
UZASADNIENIE
do UCHWALY NR XXVIIII217/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystosci
i porz~dku na terenie gminy Sochocin

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu aktow
normatywnych i niektorych innych akt6w prawnych, organy jednostki samorzqdu
terytorialnego zobowictZane Sq do oglaszania tekst6w jednolitych znowelizowanych aktow
normatywnych nie rzadziej niz raz na 12 miesi~cy.
W uchwale Nr XVIIII14312012 Rady Gminy Sochocinz dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin(Dz. Ur. Woj. Maz.
z 2013, poz. 95)dokonano zmianuchwalq nr XXl174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20
maja 2013r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy
Sochocin (Dz. U. Woj. Maz. z 2013r. poz. 6063).
W zwictZku z powyzszym podj~cie niniejszej uchwaly jest zgodne z prawem
i uzasadnione.
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