
 

 

Uchwała Nr XXXV/327/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 stycznia 2013 roku 

 

 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Karczew 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 

ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew 

uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 

2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Karczew, zwanym dalej „Regulaminem” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Paragraf 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 ze zmianami).” 

 

2. Paragraf 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Obowiązki właścicieli w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej określa ustawa.” 

 

3. Paragraf 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości 

stanowiących ich własność. Obowiązek powyższy nie dotyczy chodnika, na którym jest 

dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

     2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winno następować 

niezwłocznie po ich nagromadzeniu się w stopniu mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu 

ludzkiemu bądź zakłócać ruch pieszych.   

     3. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w 

miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.” 

 

4. Paragraf 7 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 7.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przekazywania 

wyznaczonemu do tego przedsiębiorcy odpadów zebranych w sposób selektywny i 

pozostałych zmieszanych odpadów w terminach określonych w harmonogramie 

dostarczanym przez przedsiębiorcę;” 

 

5. Paragraf 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Na terenie Gminy Karczew zabrania się umieszczania w pojemnikach oraz workach 



przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,  innych niż te, na jakie przeznaczony jest 

pojemnik lub worek.” 

 

6. Paragraf 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 10. W przypadku naruszenia wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku 

określonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odrębne przepisy.” 

 

7. Paragraf 18 Regulaminu uchyla się.  

 

8. Paragraf 21 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 21. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, 

należy: 

1) wyposażenie psa w obrożę; 

2) stały, skuteczny nadzór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach 

publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w 

szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym 

zieleńcach, parkach, pasach drogowych). 

     2. Na terenie Gminy Karczew zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest 

on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz; 

 

9. Paragraf 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej 

2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania, składowania lub magazynowania produktów rolno-spożywczych,  

3) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w przypadku stwierdzenia 

występowania gryzoni. 

     2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku w terminie od 30 sierpnia do 30 

września. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą są wynikiem konieczności dostosowania Regulaminu do 

wymogów obowiązującego prawa ze względu na zastrzeżenia zgłoszone przez organ nadzoru 

do treści załącznika do Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 

grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Karczew. 

 
 


