UCHWAŁA NR XXVI/206/2016
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami1)) oraz art.
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami2)) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała NR LX/648/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny

1) Zmiany

ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.
ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1593; oraz 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 87, poz. 1596, poz. 1688, poz. 1045,
poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793.

2) Zmiany

Id: 6B75CD97-962C-4578-B723-2E207B52D65F. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/206/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 2 marca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góry Kalwarii, zwany
dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra
Kalwaria.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w tym budynków szeregowych,
grupowych na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli.
Odpady
papier, metal, tworzywa sztuczne, i opakowania
wielomateriałowe
szkło
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, odpady
niebezpieczne, pojedyncze okna, żarówki,
zabawki, styropian stanowiący część opakowań,
popiół w workach.
odpady zielone
popiół z palenisk domowych

Sposób selektywnego zbierania
zbieranie łącznie do worka na selektywnie zbierane odpady
komunalne, spełniającego wymagania określone w § 9 ust. 1
Regulaminu.
zbieranie do worka na selektywnie zbierane szkło,
spełniającego wymagania określone w § 9 ust. 2 Regulaminu.
zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.).

zbieranie do worka na odpady zielone spełniającego
wymagania określone w § 9 ust. 3 Regulaminu.
zbieranie do worka na popiół spełniającego wymagania
określone w § 9 ust. 4 Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy,
obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (oprócz odpadów
zielonych) oraz innych odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 9 ust. 5 Regulaminu.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy,
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej
tabeli.
Odpady
papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe
szkło
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i
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Sposób selektywnego zbierania
zbieranie łącznie do pojemnika na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w
§ 10 ust. 1 Regulaminu.
zbieranie do pojemnika, spełniającego wymagania określone w
§ 10 ust. 2 Regulaminu.
zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.).
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rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
odpady niebezpieczne, pojedyncze okna,
żarówki, zabawki, styropian stanowiący część
opakowań, popiół w workach
odpady zielone
popiół z palenisk domowych

zbieranie do worka na odpady zielone spełniającego
wymagania określone w § 9 ust. 3 Regulaminu.
zbieranie do worka na popiół spełniającego wymagania
określone w § 9 ust. 4 Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy,
obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (oprócz odpadów
zielonych) oraz innych odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 10 ust. 3 Regulaminu.
§ 4. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych
w poniższej tabeli.
Odpady
papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe

szkło
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, odpady
niebezpieczne, pojedyncze okna, żarówki,
zabawki, styropian stanowiący część opakowań,
popiół w workach
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we
własnym zakresie
odpady zielone

Sposób selektywnego zbierania
zbieranie łącznie do pojemnika na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w
§ 11 ust. 1 Regulaminu lub zbieranie według częściowego
lub całkowitego podziału na poszczególne frakcje do
pojemników, do których stosuje się odpowiednio wymagania
określone w § 11 ust. 1 Regulaminu
zbieranie do pojemnika, spełniającego wymagania określone
w § 11 ust. 2 Regulaminu
selektywny

zbieranie do worka na odpady budowlane i rozbiórkowe
lub kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe
zbieranie do worka lub kontenera

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (oprócz odpadów
zielonych) oraz innych odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
§ 5. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w §2 , a
w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani
są do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 4.
§ 6. 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
2. Właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w dniu odbioru odpadów
komunalnych określonym w harmonogramie, ma obowiązek usytuować pojemniki oraz worki przed
zamieszkiwaną nieruchomością.
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§ 7. 1. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, wykonawcy robót,
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego
przez uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych poza teren przystanku
komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie
pasażerów oraz z dróg publicznych przy krawędzi jezdni.
2. Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są zapewnić – uzależnioną od natężenia ruchu –
odpowiednią liczbę koszy ulicznych na drobne odpadki komunalne, wykonanych z materiałów
niepalnych, ustawionych w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.
3. Zarządcy dróg zobowiązani są do pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
§ 8. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usuniecie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ścieki tego rodzaju nie mogą być
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Można dokonywać doraźnych napraw poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem, że prace
związane
z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia
środowiska, a sposób postępowania z powstającymi w skutek naprawy odpadami będzie zgodny z
przepisami szczególnymi.
§ 9. 1. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o
którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej
tabeli.
kolor
minimalna pojemność
materiał
inne wymagania

żółty
120 litrów
przezroczysta folia LPDE
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

2. Worek na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
minimalna pojemność
materiał
inne wymagania

niebieski
120 litrów
przezroczysta folia LPDE
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

3. Worek na odpady zielone z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
minimalna pojemność
materiał
inne wymagania

zielony
120 litrów
przezroczysta folia LPDE
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

4. Worek na odpady popiół z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
minimalna pojemność
materiał
inne wymagania

brązowy
120 litrów
przezroczysta folia LPDE
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

5. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych,
o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien spełniać wymagania określone w
poniższej tabeli.
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kolor
minimalna pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „ODPADY NIESEGREGOWANE”
120 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

6. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest obowiązany do dysponowania co
najmniej:
a) jednym workiem dostarczonym przez Gminę na selektywnie zbierane odpady komunalne,
b) jednym workiem dostarczonym przez Gminę na selektywnie zbierane szkło,
c) jednym pojemnikiem na zmieszane odpady komunalne,
- jednak nie mniej, niż w ilości niezbędnej do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości to jest w takiej, która pozwala na nie wysypywanie się
odpadów komunalnych z worka lub pojemnika.
§ 10. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości
wielolokalowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania
określone w poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „ODPADY SEGREGOWANE”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów
lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości
wielolokalowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania
określone w poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem ”SZKŁO”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub
800 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

3. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielolokalowych,
o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien spełniać wymagania określone w
poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „ODPADY NIESEGREGOWANE”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub
800 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840
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§ 11. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości , na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego
Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „ODPADY SEGREGOWANE”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów
lub 800 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości , na których
nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a
powstają
odpady
komunalne,
o
którym
mowa
w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „SZKŁO”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów
lub 800 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

3. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu
powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
kolor
pojemność
materiał
inne wymagania

dowolny z napisem „ODPADY NIESEGREGOWANE”
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów
lub 800 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

4. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość pojemników lub worków na
odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi wytwarzania odpadów komunalnych określonemu
w § 13 ust. 2, jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia całkowitej ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości to jest w takiej, która pozwala na nie wysypywanie
się odpadów komunalnych z worków lub pojemnika.
§ 12. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinny spełniać warunki określone w § 11
Regulaminu.
§ 13. Przyjmuje się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla
różnych obiektów użyteczności publicznej w wysokości:
szkoły wszelkiego typu
żłobki i przedszkola
lokale handlowe
lokale i punkty gastronomiczne
uliczne punkty szybkiej konsumpcji
zakłady rzemieślnicze, usługowe i
produkcyjne w odniesieniu do
pomieszczeń socjalnych i biurowych

8 litrów na każdego ucznia, studenta i pracownika
8 litrów na każde dziecko i pracownika
50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 1
pojemnik 120 litrów na lokal
20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne
co najmniej 1 pojemnik 240 litrów
co najmniej 1 pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników, jednak
nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na zakład.
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szpitale, internaty, hotele, pensjonaty
i podobne
ogródki działkowe, domki letniskowe

20 litrów na 1 łóżko
120 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od
1 kwietnia do 31 października każdego roku;
dopuszcza się możliwość ustawienia zbiorczych pojemników dla
użytkowników działek

§ 14. Kosze uliczne ustawione wzdłuż dróg publicznych powinny posiadać minimalną pojemność 20
litrów oraz być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą
wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
§ 15. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca na ustawienie pojemnika
na odpady komunalne zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie podczas lokalizowania miejsc do gromadzenia odpadów
komunalnych.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w
czystości, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, by nie stanowić zagrożenia
dla otoczenia.
3. Odpady gromadzone w workach foliowych powinny być wystawiane dopiero w dniu odbioru przez
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a do tego czasu przechowywane
na terenie nieruchomości.
§ 16. 1. W zabudowie jednorodzinnej – budynki wolnostojące, odpady komunalne powinny być
odbierane z następującą częstotliwością:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – raz na 2 tygodnie,
b) zmieszane odpady komunalne – raz na 2 tygodnie,
c) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – raz w miesiącu,
d) odpady zielone – raz na 2 tygodnie (od 1 maja do 31 października),
e) popiół – raz na 2 tygodnie ( od 1 listopada do 30 kwietnia).
2. W zabudowie jednorodzinnej – budynki szeregowe, grupowe, odpady komunalne powinny być
odbierane z następującą częstotliwością:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – raz na 2 tygodnie,
b) zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu (od maja do sierpnia; w pozostałych miesiącach
zabudowa traktowana jako jednorodzinna),
c) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – raz w miesiącu
d) odpady zielone – raz na 2 tygodnie (od 1 maja do 31 października),
e) popiół – raz na 2 tygodnie ( od 1 listopada do 30 kwietnia).
3. W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne powinny być odbierane z następującą
częstotliwością:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu,
b) zmieszane odpady komunalne – co najmniej 2 razy w tygodniu.
c) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – co najmniej raz w miesiącu,
d) odpady zielone – co najmniej raz na 2 tygodnie (od 1 maja do 31 października),
e) popiół – co najmniej raz na 2 tygodnie ( od 1 listopada do 30 kwietnia).
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4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być dostosowana do ilości
wytwarzanych odpadów, tak aby nie dochodziło do przepełniania się pojemników na odpady komunalne,
jednak nie rzadziej niż:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – raz na 2 tygodnie,
b) zmieszane odpady komunalne – raz na tydzień,
c) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – raz w miesiącu,
d) odpady zielone – raz na 2 tygodnie.
5. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinny być odbierane
z częstotliwością co najmniej raz na tydzień.
6. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego powinno następować poprzez korzystanie z usług świadczonych przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
7. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna odbywać
się według potrzeb, jednak musi wynikać z ilości pobranej wody oraz z pojemności zbiornika
bezodpływowego.
8. Transport odpadów powinien być prowadzony w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu.
9. Ilość nieczystości ciekłych w okresie letnim, tj. w miesiącach od maja do sierpnia (podlewanie
upraw), może być obliczana na podstawie średniej ze wskazań wodomierza z pierwszych trzech miesięcy
danego roku, tj. stycznia, lutego, marca.
10. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego.
§ 17. 1. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji musi być zgodne z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 zawierającym
wykaz instalacji w podziale na regiony gospodarki odpadami.
2. Odpady zmieszane i zielone muszą być kierowane do instalacji posiadających status regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). W przypadku braku wolnych mocy
przerobowych lub awarii RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj
odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane
stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia oraz do utrzymania tych
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach.
3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy należy:
a) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz
uciążliwością dla ludzi;
b) wyposażenie psa w obroże lub szelki;
c) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwięzi z nałożonym kagańcem;
d) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
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e) niezwłocznie usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.).
4. Psy muszą być wyprowadzone na smyczy, z nałożonym kagańcem i tylko przez osoby które są w
stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich
mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
5. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem.
§ 19. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz
nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochroną środowiska.
2. Nieczystości nie mogą powodować
powierzchniowych i podziemnych.

zanieczyszczenia

terenu

nieruchomości

oraz

wód

3. Dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, po spełnieniu następujących warunków:
a) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości będą zabezpieczone przed samowolnym
opuszczaniem tej nieruchomości,
b) hodowla nie będzie powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy wydzielanie
uciążliwych zapachów w stosunku do mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
c) będą przestrzegane ogólne przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
4. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest
niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.

do

5. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z
nieruchomości sąsiednich.
§ 20. 1. Obowiązkiem przeprowadzania cyklicznych deratyzacji objęte są: szkoły, przedszkola,
targowiska, bazary, placówki handlowe, budynki wielorodzinne oraz budynki jednorodzinne a także
zakłady zajmujące się zbiorowym żywieniem ludzi lub produkcją żywności dla ludzi.
2. Przeprowadzanie deratyzacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku w miesiącach
kwiecień i październik.
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