
Uchwała Nr XXXIX/240/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 02 lutego 2022 r. 

 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy     

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Miasta 

Łaskarzew uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2020 r.             

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2020 r., poz. 13366) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 

29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku      

w gminach na terenie Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 6391). 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIX/240/2022 

Rady Miasta Łaskarzew  

z dnia 02 lutego 2022 r. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA 

ŁASKARZEW 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew, zwany dalej regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew. 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku poprzez 

prowadzenie selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych z podziałem na: 

1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2)  papier; 

3)  metale;  

4)  tworzywa sztuczne; 

5)  szkło; 

6)  odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

7)  bioodpady; 

8)  odpady niebezpieczne; 

9)  przeterminowane leki i chemikalia; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                     

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                    

i strzykawek; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

17) popiół. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać                  

i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania. 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 

rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.   

§ 3 

1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w przydomowym 

kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. 

2. Kompostownik przydomowy powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany 

ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka itp. 



3. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ 

nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych mikroorganizmom. 

4. Dopuszcza się posiadanie więcej niż jednego kompostownika przydomowego. 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, są zwolnieni z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na bioodpady pod warunkiem kompostowania całości 

bioodpadów powstających na nieruchomości. 

6. Miasto nie zapewnia odbierania bioodpadów, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej 

jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika 

przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4 

1. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie 

zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcie 

działań usuwających śliskość chodnika. 

§ 5 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub do zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód lub gleby,            

a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami 

niniejszego Regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 6 

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności od 120 (litrów) l do 1100 l; 

2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

3) worki na odpady o pojemności od 60 l do 120 l; 

4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l. 

2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, należy stosować 

pojemniki lub worki oznakowane kolorystycznie w następujący sposób: 

1) kolor niebieski oznaczony napisem "Papier" - odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 



2) kolor żółty oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - odpady metali, w tym odpady  

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) kolor zielony oznaczony napisem "Szkło" - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła; 

4) kolor brązowy oznaczony napisem "Bio" - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów; 

5) kolor szary oznaczony napisem "Popiół" - popiół; 

6) kolor czarny bez napisu - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 7 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i 

zagrodowej minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego 

pojemnika, worka korzysta: 

1) do 4 osób – o pojemności 120 l; 

2) od 5 do 8 osób – o pojemności 240 l; 

3) powyżej 8 osób – o pojemności 240 l lub 2 po 120 l plus 120 l na każde kolejne 4 osoby. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej                     

i zagrodowej, minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, jeżeli z takiego pojemnika lub 

worka korzysta: 

1) do 6 osób – o pojemności 120 l, po jednym na każdą z frakcji odpadów gromadzonych 

selektywnie; 

2) powyżej 6 osób – o pojemności 120 l plus 120 l na każde kolejne 6 osób, po jednym na każdą 

z frakcji odpadów gromadzonych selektywnie. 

§ 8 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej minimalną 

pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika, worka 

korzysta: 

1) do 6 osób – o pojemności 120 l; 

2) od 7 do 12 osób – o pojemności 240 l; 

3) od 13 do 24 osób – o pojemności 2 x 240 l; 

4) powyżej 24 osób – o pojemności 2 x 240 l plus 15 l na każdą kolejną osobę. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, minimalną 

pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie, jeżeli z takiego pojemnika, worka korzysta: 

1) do 12 osób – o pojemności 120 l, po jednym na każdą z frakcji odpadów gromadzonych 

selektywnie; 

2) od 13 do 24 osób – o pojemności 240 l, po jednym na każdą z frakcji odpadów 

gromadzonych selektywnie; 

3) od 25 do 50 osób – o pojemności 240 l, po dwa na każdą z frakcji odpadów gromadzonych 

selektywnie; 

4) powyżej 50 osób – o pojemności 240 l, po dwa na każdą z frakcji odpadów gromadzonych 

selektywnie plus 10 l na każdą kolejną osobę.   

§ 9 
1. Minimalną pojemność pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące 

normy: 



1) dla przedszkoli i szkół - 2 1 na każdego ucznia i pracownika, ale nie mniej niż 1 pojemnik 

lub worek o minimalnej pojemności 120 1; 

2) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności 

publicznej, lokali gastronomicznych, banków, aptek, przychodni - minimum 10 1 na             

1 zatrudnionego pracownika, ale nie mniej niż 1 pojemnik lub worek o minimalnej 

pojemności 120 1. 

2. Minimalną pojemność pojemników lub worków na poszczególne rodzaje odpadów zbieranych 

selektywnie na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniającej następujące 

normy: 

1) dla przedszkoli i szkół - 2 1 na każdego ucznia i pracownika, ale nie mniej niż 1 pojemnik lub 

worek o minimalnej pojemności 120 l; 

2) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności 

publicznej, lokali gastronomicznych, banków, aptek, przychodni - minimum 10 1 na                   

1 zatrudnionego pracownika, ale nie mniej niż 1 pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 

120 1. 

§ 10 
1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, minimalna pojemność pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne stanowi sumę minimalnej pojemności pojemników lub worków określonych   

w § 7 ust. 1 i w § 9 ust. 1.  

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 1 minimalna pojemność pojemników lub 

worków na poszczególne rodzaje odpadów zbieranych selektywnie stanowi odpowiednio sumę 

minimalnych pojemności pojemników lub worków określonych w § 7 ust. 2 i w § 9 ust. 2. 

§ 11 
Dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości innych rozmiarów pojemników lub 

worków, niż określono w przepisach § 7 - § 10, jeżeli zostaną zachowane wyznaczone tam 

minimalne normy ilościowe. 

§ 12 

l. Pojemniki lub worki na odpady należy ustawić w miejscach widocznych, łatwo dostępnych,         

w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla korzystających                       

z nieruchomości i osób trzecich.  

2. Pojemniki na odpady oraz worki z odpadami należy wystawić w dniu odbioru przed posesję, do 

godziny 7:00, w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej odpady, 

bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, z możliwością swobodnego ich opróżniania 

przez firmę wywozową. Pojemniki na odpady oraz worki z odpadami należy ustawić w takim 

miejscu aby nie stwarzały utrudnień i zagrożenia dla ruchu drogowego (kołowego i pieszego). 

3. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym w szczególności w miarę możliwości utwardzone oraz zabezpieczone przed 

zbieraniem się wody. 

 

 

 



§ 13 

Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości; 

2) pojemniki po opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

3) pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, w szczególności nie powinny być 

uszkodzone i pozbawione pokryw. 

§ 14 

Odległość między koszami ulicznymi powinna być dostosowana do natężenia ruchu i nie może być 

mniejsza niż 800 m. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, workach i kontenerach a następnie odebranie ich 

przez odbierającego odpady lub dostarczenie do PSZOK. 

§ 16 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - jeden raz w miesiącu,        

a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie; 

2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, popiół - jeden raz w miesiącu. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - dwa razy w miesiącu,        

a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień; 

2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, popiół - dwa razy w miesiącu. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie co najmniej jeden raz w miesiącu na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. 

4. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych winny być usuwane z częstotliwością 

niedopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. 

§ 17 

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Łaskarzewie – 

Miejskie Targowisko (działka o numerze ewidencyjnym 904), czynnego raz na dwa miesiące 

(luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień) w każdą pierwszą sobotę w godzinach 

od 7:00 do 16:00 następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 



4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady niebezpieczne; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                 

i strzykawek; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony;  

13) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

14) odpady tekstyliów i odzieży; 

15) popiół. 

2. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie 

cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu. 

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażony być musi w sztywne, zamykane    

i nieprzekuwalne pojemniki przeznaczone na odpady nieklasyfikujące się do odpadów 

medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                 

w szczególności igieł i strzykawek. 

4. Wprowadza się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w ilości nie przekraczającej 4 szt. "dużych" (typu 

szafa, łóżko), 8 szt. "małych" (typu krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok 

kalendarzowy, 

2) zużytych opon z motocykli w ilości nie większej niż 2 szt. oraz z samochodów osobowych     

w ilości nie większej niż 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy, 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie przekraczającej 

300 l na nieruchomość na rok kalendarzowy.  

5. Dostarczający odpady do PSZOK mają obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach    

i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne. 

§ 18 

1. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej posiadający zbiorniki 

bezodpływowe są zobowiązani do usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika i zanieczyszczenie wód i powierzchni  

ziemi w wyniku jego przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.  

2. Osady ściekowe lub inne odpady z przydomowych oczyszczalni ściekowych należy usuwać       

z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19 
1. W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi Gmina zobowiązana jest do 

osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia               

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy 

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. 



2. Właściciele nieruchomości obowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów; 

2) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych; 

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

4) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed 

wrzuceniem do pojemnika; 

5) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież 

zlokalizowanych na terenie Miasta Łaskarzew. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są do trzymania ich na 

terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras 

uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu 

oraz wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach 

mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla 

ludzi. 

5. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów 

asystujących osoby niepełnosprawne. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 21 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować uciążliwości wobec osób trzecich; 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

3) zabezpieczyć odpowiednie pomieszczenie gospodarskie dla zwierząt; 

4) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach           

i w innych miejscach publicznych. 

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi wielolokalowymi.  



ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 22 

Na terenie Miasta Łaskarzew obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary nieruchomości 

zabudowanych nie rzadziej niż raz na trzy lata w terminie do 31 grudnia trzeciego roku oraz 

każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.  

 

 
Przewodniczący Rady Miasta  

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

Uchwały Nr XXXIX/240/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 



z dnia 02 lutego 2022 r. 

 
Art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) stanowi, że Rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.  

Rada Miasta Łaskarzew Uchwałą XXVI/149/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 13366) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/186/2021 Rady Miasta 

Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminach na terenie Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 

6391) określiła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew.  

Przedłożony projekt uchwały w stosunku do ww. aktów prawa miejscowego przewiduje 

między innymi zmniejszenie częstotliwości funkcjonowania punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zrezygnowanie z odbioru mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości 

zamieszkałych bezpośrednio sprzed posesji.     

Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy projekt uchwały zaopiniowany został przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. 

W wyniku analizy obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Łaskarzew, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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