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UCHWAŁA Nr XXIII/198/12
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku
Mazowieckim, Rada Gminy w Mińsku Mazowieckim uchwala, co następuje:
I. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki o następującej
treści:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) harmonogramie – należy przez to rozumieć uchwałę o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub inny dokument podany do publicznej
wiadomości, z którego wynika termin odbioru odpadów przez podmiot uprawniony albo dokument
regulujący indywidualnie między właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym termin odbioru
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
2) podmiocie uprawnionym do odbierania odpadów – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności zaś podmiot wyłoniony
w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę, z którym następnie gmina podpisała umowę na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.1. Na terenie gminy wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych następujących frakcji:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywo sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
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6) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania o takiej charakterystyce.
2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 dotyczy także, powstających w gospodarstwach domowych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych.
3. W pozostałym zakresie odpady komunalne powstające na terenie gminy mogą być zbierane w sposób
nieselektywny (odpady zmieszane).
4. Odpady komunalne powstające na nieruchomości odbierane są przez podmiot uprawniony do odbierania
odpadów.
5. W przypadku zabudowy jednorodzinnej wymóg selektywnego zbierania odpadów określonych w ust.1
pkt 6 oraz ust. 2 pkt 7 i ich przekazania podmiotowi uprawnionemu do odbierania odpadów uznaje się za
wypełniony jeżeli są one zagospodarowane przez ich posiadacza w kompostowniku, którego wielkość pozwala
na co najmniej dwuletni okres wegetacji składowanych odpadów.
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń, z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Częściami nieruchomości służącymi do użytku publicznego są w szczególności podwórza, przejścia,
bramy, a w odniesieniu do zabudowy wielolokalowej, także klatki schodowe, windy, piwnice, poddasza,
sienie.
3. Wykonanie obowiązku o którym mowa w ust. 1 powinno odbywać się poprzez zamiatanie, zbieranie,
grabienie, zmywanie i podobne czynności zmierzające do trwałego usunięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, bez jednoczesnego zakłócania
ruchu pieszych lub pojazdów albo normalnego korzystania z tej części nieruchomości. Zabronione jest
składowanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na nieruchomościach sąsiednich, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu może nastąpić przez ich umieszczenie na skraju chodnika, w taki sposób
by podmioty odpowiedzialne za uprzątnięcie tych zanieczyszczeń z dróg publicznych mogły je sprzątnąć.
§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie:
1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami prawa, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Poza warsztatami mechanicznymi dopuszczalne są tylko drobne naprawy pojazdów samochodowych,
a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów i inne czynności, o ile nie powodują
immisji do ziemi lub wód żadnych substancji, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności niniejszej uchwały. Naprawy o których mowa w zdaniu
pierwszym dopuszczalne są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe
dla sąsiednich nieruchomości.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.1. Na terenie Gminy nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki o pojemności uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej
i w następnych paragrafach tego rozdziału.
2. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są:
1) wykonane z tworzywa sztucznego śmietniki lub kontenery z metalu, o konstrukcji zapewniającej ich
szczelność o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l, 2000 l, 5000 l, 7000 l,
2) przeźroczyste, zawiązywane worki wykonane z folii, których grubości dostosowana jest do ilości i rodzaju
odpadów oraz wyklucza rozerwanie się worka, o pojemności co najmniej 30 l do 120 l,
w odniesieniu do każdej kategorii odpadów zbieranych selektywnie.
3. Na workach, śmietnikach i kontenerach przeznaczonych do zbierania odpadów, o których mowa
w § 2 ust. 1 umieszcza się napis, o widocznym na tle pojemnika kolorze:
1) „ODPADY ZMIESZANE”;
2) „PAPIER”;
3) „PLASTIK”;
4) „METAL”;
5) „OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”;
6) „SZKŁO”;
7) „BIODEGRADOWALNE”.
4. Właściciele nieruchomości wyposażając nieruchomości w pojemniki, o których mowa w ust.
2 zobowiązani są dostosować ich ilość i pojemność do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając
w szczególności minimalną miesięczną ilość wytworzonych odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 30l na mieszkańca;
w zabudowie wielolokalowej –co najmniej 120 l na lokal;
2) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – według przewidywanych potrzeb, kierując się
w szczególności zasadami wskazanymi w ust. 1 i § 10 ust. 4 i § 12 – co najmniej 120l.
5. W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie określone w § 2 ust. 1
muszą być zbierane w workach lub śmietnikach albo kontenerach, zgodnie z wyborem właściciela
nieruchomości. Dopuszcza się zbieranie w jednym pojemniku odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5,
Worek ten należy opatrzyć wedle zasad określonych w ust. 3 napisem „[Papier, plastik, metal, opakowania
wielomateriałowe]”. Zdanie drugie i trzecie dotyczy tylko nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
6. W zabudowie wielolokalowej, odpady zebrane uprzednio w poszczególnych lokalach wyłącznie
w odpowiednich workach należy zbierać łącznie w następujący sposób:
1) odpady zmieszane w śmietniku lub kontenerze z pokrywą o pojemności określonej zgodnie z ust. 2 pkt 1,
2) odpady zbierane selektywnie, określone w § 2 ust. 1 w śmietniku lub kontenerze o pojemności określonej
zgodnie z ust. 2 pkt 1 zaopatrzonych w specjalne otwory wrzutowe.
7. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, rodzaj pojemników do zbierania odpadów
zależy od wyboru jej właściciela.
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8. Wielkości zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na terenie nieruchomości, przy czym pojemność zbiornika nie może być mniejsza niż 5m3.
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
§ 6.1. Odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 i 6 należy zbierać w miarę możliwości w jednym
miejscu, w odniesieniu do poszczególnych frakcji tych odpadów.
2. Odpadów o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 nie trzeba zbierać przy użyciu worków ani pojemników.
3. Odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 należy zbierać przy użyciu śmietników lub kontenerów, w taki
sposób by uniemożliwić lub ograniczyć do nich dostęp osób nieuprawnionych do zbierania w nich odpadów.
4. Odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 należy zbierać przy użyciu worków o odpowiedniej
pojemności.
§ 7.1. Nieruchomości o powierzchni przekraczającej 1000m2 lokalu, przeznaczone do prowadzenia
handlowej działalność gospodarczej, należy wyposażyć w miejscach publicznych, w szczególności przed
sklepami, w pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które uzupełniać będą indywidualne zbieranie
odpadów przez właściciela nieruchomości.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 mają pojemność od 800l do 1500 l oraz napis zgodny z zasadami
określonymi w § 5 ust. 3.
§ 8. Na drogach publicznych oraz przystankach komunikacyjnych zbieranie odpadów odbywa się przy
użyciu zamocowanych na stałe koszy ulicznych o pojemności od 10l do 50l, przy czym:
1) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku,
2) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.
§ 9.1. Dopuszcza się na terenie Gminy zbieranie odpadów w specjalnych pojemnikach, odpowiednio
oznaczonych, zlokalizowanych na nieruchomościach komunalnych.
2. Informacje dotyczące lokalizacji innych miejsc zbierania odpadów komunalnych oraz godzin ich
funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej BIP gminy.
§ 10.1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać właściwe
przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Pojemniki, o których mowa w § 5 należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy
takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu ich odbioru w godzinach porannych, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w taki jednak sposób by nie
zakłócały normalnego korzystania z nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach . Pojemniki na
odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na
wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
4. Pojemniki na odpady należy utrzymywać w czystości, dobrym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym oraz należy poddawać je okresowej dezynfekcji.
§ 11. Celem utrzymywania pojemników na odpady komunalne i zbiorników bezodpływowych w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa i właściwej ich
eksploatacji zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów,
substancji toksycznych, trujących, wybuchowych przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej,
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2) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów,
3) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

odsiąków

z obornika

do zbiorników

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych winna być dostosowana do ilości powstających
na danej nieruchomości odpadów. Nie jest dopuszczalne przepełnienie pojemników, w wyniku którego odpady
będą wydostawały się poza sam pojemnik.
§ 13.1. Odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością, z zastrzeżeniem § 11:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej:
odpady zmieszane – co najmniej dwa razy w miesiącu,
odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 – co najmniej raz w miesiącu;
2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie,
o których mowa w § 2 ust. 1:
na obszarach komunikacji zbiorowej - raz na dwa tygodnie;
z cmentarzy - co dwa tygodnie;
z nieruchomości na których prowadzi się działalność handlową i usługową – co dwa tygodnie;
3) na innych nieruchomościach, w szczególności niezamieszkałych, odpady zmieszane i odpady zbierane
selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 – w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na rok.
2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia.
Zakazuje się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości do koszy ulicznych.
3. Usunięcie odpadów i opróżnienie przenośnych toalet z nieruchomości, na której odbywała się impreza
masowa winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej.
§ 14.1. Odpadów zbieranych selektywnie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 należy pozbywać się za
pośrednictwem podmiotu uprawnionego w terminach wskazanych w harmonogramie. W terminie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia odpadów przy
odpowiednim zachowaniu zasad określonych w § 10 ust. 2, przy czym w przypadku nieruchomości przy
drogach prywatnych odpady należy wystawiać jak najbliżej drogi publicznej,
2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 należy przekazywać samodzielnie
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określonego w odrębnej uchwale, na zasadach
tam określonych. Podczas transportu odpadów należy zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojazdu.
§ 15. Dopuszczalne jest pozbywanie się odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 16.1. Zbiorniki bezodpływowe opróżniać należy z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednakże nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
§ 17. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez ich posiadaczy;
3) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;
4) zajmowania drogi publicznej celem składowania odpadów.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18.1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania
i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania mogą być
zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu ostrołęcko-siedleckiego.
2. Odpady komunalne zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i mechanicznobiologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania muszą być kierowane w pierwszej kolejności do
instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
położonych najbliżej gminy Mińsk Mazowiecki. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych
RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej
do zastępczej obsługi regionu.
3. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii
RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku odpady powinny zostać
przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 20.1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
wyposażenie psa w obrożę;
wyprowadzenie psa poza własną nieruchomość wyłącznie na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub
w inny sposób zagrażającego otoczeniu, w nałożonym kagańcu;
zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości osoby utrzymującej psa tylko gdy, nieruchomość jest
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
a nadto jest odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
2) odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych:
stały dozór nad zwierzęciem;
nie prowadzenie wypasu zwierząt domowych, a także gospodarskich na drogach publicznych,
zabezpieczenie nieruchomości przed opuszczeniem nieruchomości przez to zwierzę,
niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. przy czym postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników,
niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk
oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,
2. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy osoba utrzymująca zwierzę ma możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, przy czym nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.
3. Osoba utrzymująca zwierzę zobowiązana jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
Nieczystości te, umieścić należy w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach. Torby te mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z psów przewodników.
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4. W przypadku pogryzienia przez psa, okazanie dowodów szczepienia przeciwko wściekliźnie
i doprowadzenie zwierzęcia na obserwację do wybranej lecznicy weterynaryjnej. Wyniki obserwacji zwierzęcia
należy udostępnić osobom poszkodowanym.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 21.1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez zabudowę
wielolokalową, jednorodzinną, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
przemysłowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
przewidziane prawem dla budynków o takiej funkcji, w szczególności wymogów wynikających z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Odstępstwa od zakazu z ust. 1 dopuszczalne jest tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt
gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi oraz wójt.
§ 22. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są:
1) przestrzegać właściwych przepisów sanitarno epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na płycie
obornikowej, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 23. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy.
§ 24.1. Deratyzację przeprowadza się w okresie od 1 października do 30 listopada każdego roku oraz
w miarę potrzeb w miejscach zagrożenia gryzoniami.
2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy określi
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary polegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.
III. Traci moc uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
IV.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w sposób
zwyczajowy przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki:
Urszula Grażyna Kraszewska

