Uchwała Nr XXII / 193 / 2020

yy
Rady

Miejskiej

w Łomiankach

z dnia 27 lutego 2020 roku

w

sprawie regulaminu utrzymania czystości

i

porządku

na terenie Gminy Łomianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku
września 1996 r. o utrzymaniu

z

późn.

zm.)

czystości

z (t.j.

art. 4 ust.

porządku w gminach

1

ustawy z dnia 13

Dz. z 2019 r. poz. 2010

Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

s.

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości
stanowiący załącznik

do

niniejszej

i

porządku na terenie Gminy Łomianki,

uchwały.

sz

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

$3.

Traci moc uchwała nr XXV/318/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia
w sprawie regulaminu
Woj. Mazow. z

2017

utrzymania czystości

i

r. poz. 4472).

s

1

r.

porządku na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

wżycie z dniem

2017

lipca

2020

r.

i

wchodzi

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Łomiankach

Adam/Vptnfsz Salwowski

RADA

MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik
do Uchwały Nr XXII / 193 /2020
Rady

Miejskiej

w

Łomiankach

z dnia 27 lutego 2020 roku

REGULAMIN
utrzymania

porządku na terenie gminy Łomianki

czystości

Rozdział

1

Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości

i

s.

porządku na ternie gminy Łomianki, zwany dalej „Regulaminem”

określa:
1)

wymagania w zakresie:
a) selektywnego zbierania

i

odbierania odpadów komunalnych oraz selektywnego

przyjmowania odpadów komunalnych przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwany dalej „GPSZOK”,
b)

uprzątania błota, śniegu, lodu

i

innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do

użytku publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
2) rodzaje

i

minimalną

oraz na drogach

komunalnych

i

publicznych,

z

w

tym

na terenach przeznaczonych do użytku

uwzględnieniem

3) warunki utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym

i

ilości

odpadów

i

technicznym;

porządkowym miejsc gromadzenia

odpadów;
i

średniej

liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków oraz utrzymania

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

4) częstotliwość

warsztatami naprawczymi;

pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
publicznego

i

sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i

nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
5) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

6) obowiąz

osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku;
7) wymagania

utrzymywania zwierząt

gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;
8) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

i

terminy jej przeprowadzania.

Rozdział 2

porządku na terenie nieruchomości

Ogólne wymagania w zakresie utrzymania czystości

sz
I. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości

i

porządku na terenie nieruchomości

poprzez:
1)

nieruchomości

wyposażenie

w

pojemniki

worki

i

służące

do

zbierania

odpadów

komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym
i

porządkowym

2) zbieranie

i

technicznym, a także utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym

miejsc

gromadzenia odpadów;

powstałych

terenie

na

nieruchomości

odpadów

komunalnych

zgodnie

z wymaganiami określonymi w Regulaminie;
3) gromadzenie odpadów zebranych selektywnie

i

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych, stanowiących pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów,
zwanych dalej „odpadami zmieszanymi”, w pojemnikach lub workach o wielkości
uzależnionej

od

liczby

mieszkańców

danej

nieruchomości,

i

liczbie

zgodnie z wymaganiami

określonymi w Regulaminie;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie
odbierającemu

odpady

komunalne

w

i

odpadów zmieszanych przedsiębiorcy

terminach

wyznaczonych

harmonogramem

dostarczanym właścicielom nieruchomości.
2.

Niezależnie od nałożonego
w

na właściciela

nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości

pojemniki, worki do selektywnej zbiórki odpadów,

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

z

zastrzeżeniem

$

4,

zapewnia

Rozdział 3
Wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania

i

odbierania odpadów

komunalnych

I

s

Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje:
1)

odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z

tektury;

2) odpady metali

z

papieru

i

odpady opakowaniowe

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady

i

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe:;
3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

4) bioodpady stanowiące odpady spożywcze

i

kuchenne

z

gospodarstw domowych, gastronomi,

zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne
odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
5) odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków

i

cmentarzy;

6) odpady niebezpieczne;
7)

przeterminowane

leki

chemikalia;

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w

wyniku

przyjmowania

produktów

leczniczych

w

formie

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
9) zużyte baterie
10)

i

i

iniekcji

i

prowadzenia

strzykawek;

akumulatory;

zużyty sprzęt elektryczny

i

elektroniczny:

11) odpady wielkogabarytowe, w tym meble

i

materace;

12) zużyte opony;
13)

odpady budowlane

14)

odzież

i

i

rozbiórkowe;

tekstylia, w tym odpady opakowaniowe

z

tekstyliów.

Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą odbierane selektywnie

zbierane odpady komunalne, o których mowa

w

ust.

I

pkt 1-5 oraz odpady zmieszane.

3
34.

—
1.

Bioodpady oraz odpady zielone wytworzone na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej,

mogą być zagospodarowane

2.

w przydomowych

kompostownikach.

Wymóg kompostowania, o którym mowa w ust.

i

|,

odpady zielone kompostowane są w wydzielonym

uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady

i

przeznaczonym do tego kompostowniku

położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4.

3.

Do przydomowych kompostowników nie wolno wrzucać odpadów innych niż bioodpady oraz
odpady zielone.

4.

Właściciel

nieruchomości

zabudowanej

mieszkalnymi

budynkami

jednorodzinnymi

kompostujący bioodpady oraz odpady zielone w przydomowym kompostowniku, zwolniony jest

z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na te odpady.

5.

Od właścicieli

nieruchomości

kompostujących bioodpady

i

zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

jednorodzinnymi,

odpady zielone w kompostowniku przydomowym nie odbiera się

bezpośrednio z terenu tej nieruchomości bioodpadów

i

odpadów zielonych podlegających

kompostowaniu.

$5.

1.

W GPSZOK

są od mieszkańców Gminy selektywnie zbierane odpady komunalne,

przyjmowane

o których mowa

w$ ust.

2. Odpady, o których mowa

1

pkt 1-3

w ust.

i

5-14.

I, są przyjmowane przez GPSZOK w terminach podanych na

stronie internetowej Gminy Łomianki

86.

Wymóg

selektywnego zbierania odpadów

w

miejscu ich wytwarzania, przy uwzględnieniu

9

4,

uważa się za spełniony, jeżeli:
1)

odpady gromadzone są w rozdzieleniu na frakcje o których mowa

w

$ 3

pkt 1-5 w pojemnikach

lub workach;

2) odpady zmieszane nie zwierają odpadów gromadzonych selektywnie, o których mowa w

$

3 pkt

1-5;

3) pojemniki

oraz worki

zbieranej frakcji odpadów

zapewniają

zabezpieczenie

odpadów przed pogorszeniem jakości

dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

w
s7.

1.

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach
popiołu,

gorącego

żużla,

szlamów,

i

workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,

substancji

toksycznych,

żrących,

wybuchowych,

przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów

i

innych

odpadów niebezpiecznych oaz odpadów innych niż komunalne, pochodzących z działalności
gospodarczej.

2.

Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiomików

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia

bytowego.

Rozdział 4

Wymagania uprzątania błota, śniegu, lodu

i

innych

zanieczyszczeń z część

służących do użytku publicznego

$8.

1.

2.

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu

sposób

niepowodujący zakłóceń

w

i

lodu na skraju chodnika od strony jezdni

ruchu pieszych

lub pojazdów,

odpływu wód roztopowych.

z zachowaniem możliwości

Rozdział 5

Wymagania dotyczące mycia
i

1.

Mycie

pojazdów

o utwardzonym
i

naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
warsztatami naprawczymi
i

mechanicznych

podłożu

i

poza

s

myjniami

pod warunkiem,

dopuszcza

że stosowane

się jedynie

środki

ulegają

w

miejscach

biodegradacji

powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego,

zktórego są usuwane zgodnie z Regulaminem.

2.

Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane

w obrębie własnej nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia

wód

i

gleby.

3.

Zabrania się wpuszczania do kanalizacji miejskiej lub do zbiorników bezodpływowych płynów
pozostałych po naprawie pojazdów.
Rozdział 6

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych
$10.
Frakcje odpadów, o których mowa w

$ 3

ust.

pkt I-5 zbiera się w pojemnikach lub w workach.

I

SI.
1.

Do

zbierania

selektywnego

komunalnych

odpadów

odpowiadające warunkom, o których mowa w
1)

niebieskim oznaczone napisem „Papier”

2) żółtym oznaczone napisem „Metale
tworzyw sztucznych

i

$ 12, w

—

do

4) brązowym oznaczone napisem „Bio”

lub

worki

zbierania odpadów papieru tektury;

—

—

do zbierania odpadów metali,

—

do zbierania odpadów ze szkła;

do zbierania bioodpadów;

5) brązowym oznaczonym napisem „Odpady zielone”

Frakcję odpadów

pojemniki

kolorze:

tworzywa sztuczne”

i

się

opakowań wielomateriałowych;

3) zielonym oznaczone napisem „Szkło”

2.

stosuje

—

do zbierania odpadów zielonych.

zmieszanych, należy gromadzić w pojemnikach

oznaczonych napisem

„Odpady zmieszane”.
3. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi

i

zestawy pojemników, zgodnie z zasadami określonymi w ust.

się oznaczenie worków

I

i

szkołami umieszcza się

pkt 1-4 i ust. 2.

pojemników kodami kreskowymi.

4.

Dopuszcza

1.

Do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenach

si

nieruchomości stosuje się:

z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemnościach od 110

1)

pojemniki

2)

kontenery o pojemnościach od 5,5 m” do 36 m*;

3) worki o pojemności

od 60 do

120

I;

4) kosze uliczne o pojemności od 20 do 80
1

I

I

do 1100

1;

.

Pojemniki z tworzywa sztucznego lub stali, wymienione w
1)

spełniać wymagania polskiej normy:

2)

być kompletne

3)

być odporne na UV, niskie temperatury

4)

posiadać szczelnie zamykaną klapę;

5)

posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie:

6)

być

i

ust.

I

pkt

I

powinny:

zdatne do użytkowania;
nagrzewanie;

i

dostosowane do załadunku przez samochody przeznaczone do odbioru odpadów

komunalnych.
.

Kontenery o pojemno:
1)

i

od 5,5 m* do 36 m', o których mowa

w ust.

I

pkt 2, powinny:

być wykonane ze stali;

2) być kompletne

i

zdatne do użytkowania;

3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo
.

Worki, o których mowa
1)

być

w ust.

I

wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej

2) odporne na działanie promieni

.

bramowego.

pkt 3, powinny być:

i

rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu

3)

—

UV,

innych pierwiastków

odporność na

szkodliwych dla środowiska;

niskich temperatur oraz środków chemicznych;

przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.

Kosze uliczne, o których mowa

w

ust.

1

pkt 4, stosowane na drogach publicznych oraz na

nieruchomościach służących do użytku publicznego (m.in. w parkach, skwerach, plażach itp.)
powinny być wykonane z materiału trudnopalnego

i

posiadać konstrukcję uniemożliwiającą

wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu

i

innych czynników

zewnętrznych.
.

Liczba

przewidzianych

pojemników

i

worków

będzie

dostosowana

do

zamieszkałych oraz ilości wytwarzanych odpadów na danej nieruchomości, zgodnie

liczby

osób

ze złożoną

deklaracją.

$13.
.

Nieruchomość należy wyposażyć w dostateczną ilość pojemników

i

worków służących do

zbierania odpadów komunalnych.
.

Łączna pojemność pojemników powinna zapewniać możliwość gromadzenia odpadów w sposób
zapewniający nieprzepełnianie pojemników przy regulamym odbiorze odpadów.

3
3.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki
lub

komunalne,

kontenery na odpady

dostosowując

pojemność

do

pojemników

swych

indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

1)

dla budynków mieszkalnych 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 litrów na każdą nieruchomość

i

2) dla szkół wszelkiego typu

3) dla

żłobków

-

przedszkoli -

4) dla lokali handlowych

—

litry

3

na każdego ucznia, studenta

litry na każde dziecko

i

i

pracownika;

pracownika;

50 litrów na każde 10 m* powierzchni całkowitej, jednak co

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;

5)

dla punktów handlowych (poza lokalem)

50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co

-

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 na każdy punkt;
I

6) dla lokali

i

punktów gastronomicznych

-

20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy

to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy lokal, punkt;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych

biurowych

i

socjalnych

-

i

produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń

pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp.

-

20 litrów na jedno łóżko;

9) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od

1

marca do 31

października,

10)

dla nieruchomości

wokresie od

|

wykorzystywanej

na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe

—

20 litrów

marca do 31 października.

4. Z obowiązku, o którym mowa w ust. I, zwalnia się

budowlanych do czasu rozpoczęcia

właścicieli niezabudowanych działek

budowy.

su.

1.

Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące
do użytku publicznego, w tym na wewnętrznych drogach osiedlowych, należy ustawiać trwałe,
trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o pojemności od 0,020 m* do 0,080

wzornictwie.

2.

Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust.

|

m*

i

jednolitym

rozmieszcza się przy głównych ciągach

komunikacyjnych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach

komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

.

Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu

i

innych czynników zewnętrznych.
Rozdzia

Warunki utrzymywania pojemników

w

się

odpowiednim stanie sanitarnym

miejsc gromadzenia odpadów

i

porządkowym

$I5.
-

Właściciel

nieruchomości

gromadzenia odpadów
Mi

ma

obowiązek

komunalnych

umieścić

spełniających

wymagania

worki

lub

pojemniki

22

$

i

23

w

miejscach

rozporządzenia

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i

ich

usytuowania (Dz.

U.

z 2019

r.

poz.

1065

z

późn. zm.).

$16.
-

Urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości utrzymuje
w odpowiednim

stanie technicznym, sanitamym

i

porządkowym

poddaje je okresowej

i

dezynfekcji.
.

Pojemniki

kontenery

i

służące do zbiórki

idezynfekowane z częstotliwością

odpadów

zapewniającą

komunalnych

powinny być myte

utrzymanie ich w odpowiednim

stanie

sanitarnym.
.

Właściciele

nieruchomości

mają obowiązek

komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym
.

utrzymywać
i

miejsca

odpadów

porządkowym.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń
powstających w miejscach gromadzenia odpadów w wyniku załadunku

-

gromadzenia

transportu odpadów.

sv

Pojemniki, worki
właściciela

i

i

kontenery powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla

nieruchomości

i

przedsiębiorcy

odbierającego

odpady

z

przedmiotowej

nieruchomości.
.

Pojemniki, worki

i

kontenery należy ustawić na terenie nieruchomości przy granicy działki od

strony ulicy, na twardej, równej powierzchni, zabezpieczającej przed zbieraniem się wody, błota
i

innych zanieczyszczeń.

|

3.

Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemników, worków
kontenerów, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź

i

pojazdów.
4.

Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 3 może nastąpić w drodze porozumienia
z

5.

przedsiębiorcą.

Pojemniki, worki
usytuowane

i

kontenery, w których gromadzone są odpady komunalne nie powinny być

w ciągach

komunikacyjnych takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe oraz

trawniki, za wyjątkiem dnia odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Rozdział 8
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i

nieczystości ciekłych z

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

sI8.
1.

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w następujący sposób:
1)

odpady papieru, odpady szkła oraz odpady tworzyw sztucznych i metalu:
a) nie rzadziej niż raz na miesiąc

b) nie rzadziej niż raz w tygodniu
2) odpady zmieszane

i

—

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

—

dla budynków wielolokalowych;

bioodpady:

a) nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie
b) nie rzadziej niż raz w tygodniu

—

—

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

dla budynków wielolokalowych:

3) odpady zielone:
a) w miesiącach: marzec oraz listopad

—

budynków mieszkalnych jednorodzinnych
b)

grudzień nie rzadziej niż raz w miesiącu dla
i

budynków wielolokalowych,

wokresie od kwietnia do października:
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- nie rzadziej niż raz na tydzień dla budynków wielolokalowych.”

2. Z

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jednorazowo, w miesiącu styczniu będą

odbierane odpady zielone w postaci choinek.

3.

Opró:

ianie pojemników

o których mowa w

$ 3

ust.

przeznaczonych
|

pkt

1-3,

selektywna zbiórkę odpadów

ma

z nieruchomości

przeznaczonych

komunalnych,

do użytku

publicznego,

z zastrzeżeniem ust. 3, następuje nie rzadzi

4. Opróżnianie koszy ulicznych przy drogach publicznych, z przystanków autobusowych oraz

parków

iejskich następuje z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie pojemników, lecz

nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
5. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych w zależności od profilu

działalności następuje z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie pojemników lecz nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

$1.
1.

Pozbywanie

się

nieczystości

ciekłych

nieruchomości

z

wyposażonych

w

zbiomiki

bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych
nieczystości

ciekłych oraz objętości

zbiomika, przy zapewnieniu

zbiornika oraz uniemożliwieniu wydostania
2.

się nieczystości

Pozbywanie się osadów z przydomowych

ciągłości

ciekłych poza zbi

oczyszczalni

ścieków,

użytkowania
ik.

powinno odbywać się

z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz
uniemożliwić wydostanie się osadów poza osadnik.
3.

Szczelny zbiomik bezodpływowy powinien być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd
pojazdu asenizacyjnego.

$20.
1.

Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany do zapewnienia na czas trwania
imprezy odpowiedniej ilości toalet przenośnych oraz pojemników na odpady.

»

Odpady

muszą

być

niezwłocznie

usunięte

po

zakończonej

imprezie

masowej

przez

przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego
przez Burmistrza

Łomianek

w

zakresie odbioru

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomość
3.

Nieczystości ciekłe muszą być niezwłocznie usunięte po zakończonej imprezie masowej przez
przedsiębiorcę, który posiada aktualne zezwolenie Burmistrza Łomianek.

4.

Za usunięcie odpadów,

o których mowa ust. 2 oraz usunięcie nieczystości płynnych, o których
w

mowa w ust. 3, odpowiedzialny jest organizator imprezy.

u

Rozdział 9

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

$2.
1.

Gmina Łomianki należy do Regionu Zachodniego Gospodarki Odpadami

Komunalnymi,

określonego zgodnie z przepisami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Mazowieckiego.
2.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Łomianki odbywa się
zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 10
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku

1.

Osoby utrzymujące
utrzymywanych

2.

zwierzęta

sz

domowe ponoszą pełną

odpowiedzialność za zachowanie

zwierząt.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia

i

życia ludzi oraz innych zwierząt, a także do dołożenia

wszelkich starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia
miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

i

nie zanieczyszczały

$23.
1.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek stałego
i

2.

i

skutecznego dozoru nad nimi

stworzenia warunków uniemożliwiających wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

Osoby

utrzymujące

zanieczyszczeń

zwierzęta

pozostawionych

domowe

są

obowiązane

do

przez zwierzęta w obiektach

niezwłocznego

usuwania

oraz na innych terenach

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych.
3.

Przepis ust. 2 nie dotyczy

osób o

znacznym

niewidomych, korzystających z psów przewodników.

12

stopniu

niepełnosprawności

oraz osób

publicznych psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne lub ras uznawanych

cach

za agresywne dodatkowo w kagańcach.
5.

Zwierzęta agresywne, ras uznawanych za agresywne lub mogące powodować zagrożenie dla
otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe w sposób zapewniający
sprawowanie nad nimi kontroli.

6.

W

miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy

i

kagańca

pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad zachowaniem
psa, z wyjątkiem
7. Psy

psów

przebywające

ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras.
na terenie

przeznaczonym

identyfikator, trwale przymocowany

do obroży,

do

wspólnego

użytku

powinny

posiadać

umożliwiający ustalenie jego właściciela.

Rozdział 11
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym

także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach

$24.
1.

Na obszarach

wyłączonych

z produkcji rolniczej

zakazuje się

utrzymywania

zwierząt

gospodarskich:
1)

na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni poniżej 500 m”,
3) na terenach zabudowy usługowej

i

produkcyjnej;

4) na terenach rodzinnych ogrodach działkowych.
2.

Zwierzęta

gospodarskie

mogą być

utrzymywane, z zastrzeżeniem

ust.

|,

na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w obiektach zamkniętych tak, aby nie mogły
przedostawać
3.

się na drogi, tereny

publiczne

i

przeznaczone do wspólnego użytku.

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. I, pod warunkiem
posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli tych zwierząt.

4.

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno spełniać warunki sanitarno-epidemiologiczne.
ochrony

5.

środowiska

i

ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

Określa się następujące wymagania dotyczące utrzymywania
z

produkcji rolnicz:

13

pszczół na terenach wyłączonych

1)

ule

będą

usytuowane

w

miejscach

uniemożliwiających

przypadkowe

wejście osób

postronnych;
2) ule będą usytuowane w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości

i

drogi

publicznej, z tym że odległość ta może być zmniejszona za zgodą właściciela lub
użytkownika nieruchomości sąsiedniej:
3) w przypadku usytuowania uli na dachach budynków,

ule

m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie

będą zlokalizowane co najmniej 10
i

powyżej poziomu posadowienia

uli:

4) ule powinny być zasiedlone wyłącznie rasami pszczół charakteryzujących się obniżoną
agresywnością wobec otoczenia (łagodnych)

i

niską rojliwością.

Rozdział 12
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

i

terminy jej przeprowadzania

$25.
.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
I)

skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami

i

magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa

bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.
.

Deratyzację przeprowadza

się

corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust.

1,

stwierdzono występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również
na terenach ogólnodostępnych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Adam

14

włŁomiankach

Iz

Salwowski

