Uzasadnienie
Zgodnie z art. 22 ust 2ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897) regulaminy
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy,
zachowują moc do dnia wejścia wżycie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od
dnia wejścia wżycie ustawy. Powyższa ustawa weszła wżycie z dniem 1 stycznia 2012 roku, zatem
termin uchwalenia przez Radę Gminy Rypin nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012
roku.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w
szczególności:
1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:
- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych,
- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2. rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4. inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6. wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach,
7. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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