Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Podkowa Leśna
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zawierający w treści niezbędne informacje
wymagane aktualnymi przepisami prawa.
Rada Miasta Podkowa Leśna na sesji w dniu 13 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę
Nr 189/XXXII/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Podkowa Leśna. Po dokładnej analizie i konsultacji prawnej stwierdzono,
że zapisy Regulaminu należy poddać drobnym korektom i uszczegółowić jego treść.
Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
1. § 3 ust. 1 pkt 7 - wykreślono nazwę odpadów ulegających biodegradacji, ze względu
na to, że punkt ten dotyczy odpadów zielonych;
2. § 3 ust. 2 pkt 5 – wykreślono zdanie dotyczące konsekwencji niewłaściwego
segregowania odpadów. Powodem jest powielanie zapisów ustawy;
3. § 4 ust. 1 – dodano przykładowy sposób, w jaki właściciele nieruchomości mogą
uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości;
4. § 9 ust. 1 pkt 2 – wykreślono zdanie, które dotyczyło zakazu spalania odpadów
w pojemnikach na odpady;
5. § 9 ust. 2 – wykreślono zapis dotyczący obowiązku utrzymania w czystości miejsca,
gdzie znajdują się pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów. W ustawie
mowa jest o utrzymaniu w czystości pojemników, nie miejsc, dlatego też nie można
narzucić obowiązku utrzymania czystości w miejscach, gdzie zbierane są odpady;
6. § 11 ust. 6 pkt 2 – usunięto punkt dotyczący obowiązku przechowywania przez
12 miesięcy dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, ze względu na powielanie zapisów ustawy;
7. § 13 ust. 4 – usunięto ustęp dotyczący wyprowadzania psów na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych
obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania – informacja ta nie
może być zawarta w Regulaminie;
8. § 13 pkt 5 – usunięto zapis informujący o dopuszczeniu oznakowania nieruchomości,
na których utrzymywane są psy bez uwięzi, tabliczką „uwaga zły pies!”;
9. § 15 ust. 2 – wprowadzono termin corocznej deratyzacji od 1 do 30 kwietnia.
Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim.
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