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UCHWAŁA  NR XXXIII /162/ 2006 

RADY GMINY RADOMSKO 

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 156 / 2006 Rady Gminy Radomsko  z dnia 

27 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania  czysto ści i porz ądku na 

terenie Gminy Radomsko 

 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 

poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.    

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),               

w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz              

o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu 

opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Radomsko uchwala co następuje :  

 

        § 1. Wprowadza się zmiany : 

 w  § 2 usuwa się pkt : 9, 10 oraz 11, 

 § 2 pkt 12 otrzymuje nr porządkowy 9, 

 § 2 pkt 13 otrzymuje nr porządkowy 10, 

 § 2 pkt 14 otrzymuje nr porządkowy 11, 

 § 2 pkt 15 otrzymuje nr porządkowy 12, 

 § 2 pkt 16 otrzymuje nr porządkowy 13, 

 § 2 pkt 17 otrzymuje nr porządkowy 14, 

 § 2 pkt 18 otrzymuje nr porządkowy 15, 

 § 2 pkt 19 otrzymuje nr porządkowy 16, 

 § 2 pkt 20 otrzymuje nr porządkowy 17, 

 § 2 pkt 21 otrzymuje nr porządkowy 18, 

 § 2 pkt 22 otrzymuje nr porządkowy 19, 

 § 2 pkt 23 otrzymuje nr porządkowy 20, 

 § 2 pkt 24 otrzymuje nr porządkowy 21, 

 § 2 pkt 25 otrzymuje nr porządkowy 22, 

 § 2 pkt 26 otrzymuje nr porządkowy 23, 
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 § 2 pkt 27 otrzymuje nr porządkowy 24, 

 § 2 pkt 28 otrzymuje nr porządkowy 25, 

 § 2 pkt 29 otrzymuje nr porządkowy 26, 

 § 2 pkt 30 otrzymuje nr porządkowy 27, 

 § 2 pkt 31 otrzymuje nr porządkowy 28. 

 w § 3 pkt 1 dotychczasowa treść : „wyposaŜenie nieruchomości w opisane w 

Rozdziale III urządzenia, słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym”  

otrzymuje następujące brzmienie :  

„wyposaŜenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia słuŜące do 

zbierania odpadów komunalnych stałych i płynnych oraz utrzymywanie tych urządzeń 

we właściwym stanie pod względem sanitarnym, porządkowym i technicznym”. 

 w art. § 3 pkt 2 dotychczasowa treść : „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim 

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych 

otrzymuje następujące brzmienie :  

„przyłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej lub gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest ze względów technicznych bądź ekonomicznych 

nieuzasadniona, dozwolone jest wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach”. 

      w  § 3 usuwa się pkt : 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 

32, 33, 35 oraz 36, 

 w  § 3 pkt 9 dotychczasowa treść : „uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z 

wnętrza budynków kaŜdej substancji lub przedmiotu naleŜących do jednej z kategorii 

odpadów, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się 

jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu”  
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 otrzymuje następujące brzmienie :  

 „uprzątanie z powierzchni nieruchomości kaŜdej substancji lub przedmiotu 

 naleŜących do jednej z kategorii odpadów, których posiadacz pozbywa się, zamierza 

 się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi 

 uprawnionemu”. 

 § 3 pkt 14 otrzymuje nr porządkowy 10 i jego dotychczasowa treść : „uprzątanie 

 przez właścicieli nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ ulicy niezwłocznie po 

 opadach, błota, śniegu, lodu oraz posypanie piasku chodnika”  

 otrzymuje następujące brzmienie : 

  „uprzątanie przez właścicieli nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ ulicy niezwłocznie 

 po opadach, błota, śniegu, lodu oraz posypanie piasku chodnika za wyjątkiem 

 chodników, na których dozwolony  jest pobór opłat za postój lub parkowanie 

 pojazdów samochodowych”, 

 § 3 pkt 17 otrzymuje nr porządkowy 11, 

 § 3 pkt 27 otrzymuje nr porządkowy 12, 

 § 3 pkt 28 otrzymuje nr porządkowy 13, 

 § 3 pkt 29 otrzymuje nr porządkowy 14, 

 § 3 pkt 34 otrzymuje nr porządkowy 15, oraz jego dotychczasowa treść :  „stosowanie 

 się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału VII 

 niniejszego Regulaminu”  

 otrzymuje następujące brzmienie : 

 „stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów”, 

 w § 4 pkt 3 dotychczasowa treść : „niszczenia lub uszkadzania obiektów małej 

 architektury, urządzeń wyposaŜenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, 

 obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam ogłoszeń, urządzeń stanowiących 

 elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii 

 energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania 

 trawników oraz zieleńców”  

 otrzymuje brzmienie : 

  „niszczenia lub uszkadzania urządzeń do zbierania odpadów”, 

 w § 4 usuwa się pkt 4, 5, 12 oraz 13, 

 § 4 pkt 6 otrzymuje nr porządkowy 4, 

 § 4 pkt 7 otrzymuje nr porządkowy 5, 

 § 4 pkt 8 otrzymuje nr porządkowy 6, 
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 § 4 pkt 9 otrzymuje nr porządkowy 7, 

 § 4 pkt 10 otrzymuje nr porządkowy 8, 

 § 4 pkt 11 otrzymuje nr porządkowy 9 

 w § 9 usuwa się pkt 3, 4 oraz 8, 

 § 9 pkt 5 otrzymuje nr porządkowy 3, 

 § 9 pkt 6 otrzymuje nr porządkowy 4, 

 § 9 pkt 7 otrzymuje nr porządkowy 5, 

 § 9 pkt 9 otrzymuje nr porządkowy 6, 

      w § 10 Konsekwencje niezrealizowania obowiązków, w pkt 1 o dotychczasowej 

 treści: 

„wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposaŜenia 

nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub 

wyposaŜenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposaŜenia 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez 

upowaŜnione słuŜby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków 

wójt, wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” zostanie zmieniony i 

otrzyma następujące brzmienie :  

 „wykonywanie przez właścicieli nieruchomości, najemców / właścicieli lokali lub 

zarządców obowiązków polegających na wyposaŜeniu nieruchomości w pojemniki i 

zbiorniki bezodpływowe słuŜące do zbierania odpadów komunalnych stałych jak i 

płynnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej w określonym w § 3 pkt 3 terminie lub wyposaŜenia nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy lub wyposaŜenia nieruchomości w przydomową 

oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 

chodników, podlega kontroli przeprowadzanej przez upowaŜnione do tego celu 

słuŜby; w razie stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt, wydaje decyzję 

nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. 

 W rozdziale VII dodany zostanie nowy § o nr porządkowym 19, w zakresie określenia 

wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
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rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach, który otrzyma następującą treść : 

w pkt 1 „Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób by nie pogorszyło warunków 

otoczenia (nie spowodowało zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi) oraz nie 

spowodowało innych uciąŜliwości dla osób trzecich”, 

w pkt 2 „Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach 

zajętych przez instytucje uŜyteczności publicznej”, 

 W rozdziale VIII „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

 przeprowadzenia” wprowadza się następujące zmiany : 

 § 19 otrzymuje nr porządkowy 20 i dotychczasowa jego treść „Właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, 

deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli 

budynków jednorodzinnych, moŜe być realizowany tylko w miarę potrzeby” 

 otrzymuje następujące brzmienie : 

 „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w 

roku, deratyzacji na terenie nieruchomości zabudowanych.  

 Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, moŜe być 

realizowany tylko w miarę potrzeby, w terminie od 1 do 31 marca”, 

 § 20 otrzymuje nr porządkowy 21 i dotychczasowa jego treść „Termin 

przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości 

poprzez zarządzenie” 

 otrzymuje brzmienie : 

 „Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków wielorodzinnych, jest 

realizowany corocznie w terminie od 1 do 31 marca”, 

 § 21 otrzymuje nr porządkowy 22, a dotychczasowe brzmienie § 22 „Koszty 

przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają nieruchomości” usuwa się. 

 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko. 

           

   § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Radomsko Nr XXV/113/97 z dnia 

 27.06.1997 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

 Gminy Radomsko.  
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         § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 

 Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

 

 

 

           Przewodniczący Rady Gminy   
         
 
        Jerzy Gorzędowski 


