
UCHWAŁA NR 465/XVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, 
giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz 
niezwłocznego usuwania pojemników po zakończeniu oczyszczania terenu.”;

2) w § 5:

a) ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, środki ochrony roślin itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) lub przekazać w ramach zbiorki akcyjnej zgodnie z podanym 
harmonogramem. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić i przygotować do odbioru, w 
sposób uniemożliwiający ewentualne przeciekanie oraz ograniczający dostęp osób trzecich;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się i zaleca prowadzanie przydomowych kompostowników. Właściciel nieruchomości, który 
zadeklarował zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, jest zobowiązany wykorzystać 
uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazać przedsiębiorcy.”;

4) w § 14 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„Odbiór odpadów zielonych:

- w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec – listopad,

- w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec – listopad,

- z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie marzec – listopad,
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- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie 
marzec - listopad.”;

5) skreśla się § 17

6) w § 25 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia populacji gryzoni na obszarze gminy, stwarzającej zagrożenie sanitarne, 
przeprowadza się deratyzację w miesiącu kwietniu i listopadzie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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