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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MARKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 6 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 
roku poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki” 
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11277 i z 2019 r. poz. 10565).   

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Marki

z dnia....................2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIASTO MARKI

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt lub Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zorganizowany przez Gminę, wskazany na stronie internetowej Gminy,

2) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym,

3) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielolokalowym.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3. pojemniki i worki służące do zbierania
odpadów komunalnych;

2) utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie
z §7;

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

d) szkła,

e) bioodpadów,

f) przeterminowanych leków,

g) chemikaliów (np. farby, rozpuszczalniki itp.),

h) odpadów niekwalifikujących 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,

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,

m) zużytych opon;

n) odpadów tekstyliów i odzieży,

o) styropianu opakowaniowego,
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p) odpadów niebezpiecznych.

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, zgodnie z częstotliwością określoną w §8;

5) dostarczanie do PSZOK, zgodnie z jego regulaminem odpadów zebranych selektywnie w tym:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów,
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów,
odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, chemikaliów, przeterminowanych leków, odpadów
niekwalifikujących 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, zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieży;

6) wyodrębnianie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych (m.in. baterii,
akumulatorów, przeterminowanych leków, farb, świetlówek) oraz odpadów wielkogabarytowych (m.in.
mebli, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie;

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, w szczególności powstałych na skutek budów i remontów lokali oraz budynków;

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie poprzez
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych przy braku sieci kanalizacyjnej.

2. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne prowadzą selektywną zbiórkę
frakcji wymienionych w ust. 1 pkt 3.

§3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
służących do użytku publicznego, poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich w pryzmach.

§4. Dopuszcza się:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi, za wyjątkiem stosowania środków chemicznych przyjaznych środowisku,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i odpowiednio oznaczonych;

2) drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą i wiedzą właściciela i tylko wtedy, gdy nie powodują
zanieczyszczenia wód i gleb, a powstające odpady są gromadzone i usuwane w sposób zgodny
z przepisami.

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna 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

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość
i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem średniej ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości oraz liczby osób korzystających z tychże pojemników,
przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Obowiązujące pojemniki i worki do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o min. pojemności 10 litrów;

Id: 43449646-88ED-4C4B-8FB5-4488E56C5579. Projekt Strona 2



2) pojemniki na odpady komunalne o min. pojemności 120 litrów;

3) worki o pojemności od 80 do 120 litrów na odpady segregowane w kolorach:

a) żółtym – na odpady z tworzyw sztucznych, metalowe puszki, opakowania wielomateriałowe,

b) zielonym – na odpady z opakowań szklanych,

c) niebieskim – na papier, tekturę i opakowania z tych materiałów,

d) brązowym – na bioodpady;

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury o min. pojemności 120 litrów, w kolorach wg pkt 3;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i remontowe;

6) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) jedno-, dwu- lub trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł
o min. pojemności 120 litrów,

2) cztero-, pięcio- lub sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa kubły
o min. pojemności 120 litrów każdy lub jeden kubeł o pojemności min. 240 litrów,

3) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w kubły o pojemności zapewniającej
pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punktach 1 i 2.

4. Zarządcy nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym zobowiązani są dostosować
pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane
w ust. 3 pkt 1 i 2.

5. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający innymi
nieruchomościami, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu:

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia i pracownika,

2) dla przedszkoli – 3 litry na każde dziecko i pracownika,

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min. 120 litrów na lokal,

4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej
jeden pojemnik o pojemności min. 120 litrów na każdy punkt,

5) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o min. pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników,

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 litrów na jedno łóżko,

8) dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę,

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o min. pojemności
120 litrów na odpady,

10) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników,
mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki.

6. Odpady komunalne, zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, należy gromadzić
w następujący sposób:

1) bioodpady:
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a) w zabudowie jednorodzinnej – w workach odpowiedniego koloru lub bez użycia worków,
w przydomowych kompostownikach pod warunkiem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu
kompostowania poprzez uzupełnianie warstw bioodpadów ziemią i napowietrzania;

b) w zabudowie wielorodzinnej – w pojemnikach odpowiednio oznaczonych i będących w odpowiednim
kolorze,

2) odpady z papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali:

a) w zabudowie jednorodzinnej do worków w odpowiednich kolorach, odrębnych na poszczególne
rodzaje opakowań dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu w wyznaczonym
terminie,

b) w zabudowie wielorodzinnej do odrębnych kolorowych pojemników lub worków,

3) inne odpady zbierane selektywnie:

a) przeterminowane leki – dostarczane do punktów selektywnego zbierania zlokalizowanych w aptekach
na terenie miasta lub do PSZOK,

b) 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 – dostarczane do PSZOK,

c) chemikalia – dostarczane do PSZOK,

d) zużyte baterie i akumulatory – do punktów selektywnego zbierania usytuowanych w placówkach
oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz do PSZOK,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane przez uprawniony podmiot lub dostarczane do
PSZOK,

f) zużyte opony – dostarczane do PSZOK jednorazowo w ilości max. 4 sztuk, zgodnie z Regulaminem
PSZOK,

g) styropian opakowaniowy – dostarczany do PSZOK,

h) odpady tekstyliów i odzieży – odbierane przez uprawniony podmiot lub dostarczane do PSZOK,

i) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – dostarczane do PSZOK, nie więcej niż dwa razy
w roku maksymalnie po 1,0 m3, zgodnie z Regulaminem PSZOK, a przy większej ilości odpady te powinny
być składane są do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane zgodnie
z zawartą umową i niniejszym regulaminem,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane przez uprawniony podmiot lub dostarczane do
PSZOK,

k) odpady niebezpieczne – odbierane przez uprawniony podmiot lub dostarczane do PSZOK.

7. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, deklarujący korzystanie z kompostownika są
zobowiązani do gromadzenia bioodpadów w następujący sposób:

a) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, które mogą być wykonane samodzielnie;

b) w gotowych kompostownikach ogrodowych.

8. Nie dopuszcza się:

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne frakcji odpadów
zbieranych selektywnie wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 3;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym
odpadów medycznych i odpadów opakowaniowych;

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż
te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

Rozdział 4.
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Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w miejscach i na drogach publicznych

§6. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli
nieruchomości obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na Al. Marsz. J. Piłsudskiego i w parkach nie może
przekraczać 150 m,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować obok wiaty, a jeśli jej nie ma - to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) wielkość koszy ulicznych została określona w §5 ust. 2 pkt 1.

Rozdział 5.

Standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§7. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości oraz
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Pojemnik powinien być szczelny, a więc w szczególności nie może być uszkodzony lub pozbawiony
pokrywy.

3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
oraz zwierząt oraz utrzymywane w odpowiednim stanie porządkowym.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

Rozdział 6.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

§8. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości uwzględniając poniższe wymogi:

1) odpady z papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metalu:

a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) bioodpady:

a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz na pół roku

4) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory – na bieżąco,

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – na bieżąco,

6) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – na bieżąco,

7) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na pół roku,

8) chemikalia – na bieżąco,

9) odpady niebezpieczne – na bieżąco,

10) zużyte opony – na bieżąco,

11) odpady tekstyliów i odzieży – na bieżąco,
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12) styropian opakowaniowy – na bieżąco,

13) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:

1) w pasie Al. Marsz. J. Piłsudskiego – codziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),

2) na pozostałym obszarze – trzy razy w tygodniu; niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy
ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy
ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu,

4) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani
usuwać odpady na bieżąco.

§9. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi zgodnie z harmonogramem odbioru.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki lub worki wypełnione odpadami
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu
odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu lub nieutrudniający korzystanie przez inne osoby z chodnika lub ulicy.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren w dniu przewidzianym do ich odbioru, w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu lub nieutrudniający korzystanie przez inne osoby z chodnika lub ulicy.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również przekazany do punktu zbierania zużytego
sprzętu lub uprawnionym podmiotom zbierającym zużyty sprzęt.

4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w kontenerach i workach
przeznaczonych do tego typu odpadów dostarczonych przez podmiot uprawniony i w nich odbierane
zgodnie z zawartą umową i niniejszym Regulaminem. Ponadto odpady te powinny być zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem i pyleniem. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nie więcej niż dwa razy w roku
maksymalnie po 1,0 m3,mogą również dostarczyć odpady budowlane i rozbiórkowe do PSZOK, zgodnie
z Regulaminem PSZOK.

5. Inne odpady m.in. w postaci baterii i przeterminowanych leków, odpady tekstyliów i odzieży należy
przekazywać uprawnionemu podmiotowi lub dostarczać do PSZOK, pozostałe odpady niebezpieczne do
punków ich zbiórki.

Rozdział 7.

Częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych

§10. Właściciel nieruchomości niepodłączonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej zapewnia utrzymanie
czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie rzadziej
niż 4 razy w roku bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni
ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich
oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

Rozdział 8.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§11. Według Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w gospodarce
odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) zmniejszenie masy powstających odpadów, a także zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów
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komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych
selektywnie),

2) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemu selektywnego
zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób
poddane recyklingowi,

3) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji,

4) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami,

5) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych oraz
zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia,

6) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

Rozdział 9.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego

użytku

§12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.

§13. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,

b) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na uwięzi (smyczy), a psa rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

c) zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec oraz
sprawowania nad zwierzęciem odpowiedniej kontroli,

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli (faktycznych opiekunów), zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te, powinny być wrzucone do specjalnych pojemników, a w przypadku ich braku do
pojemników na odpady zmieszane, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.

Rozdział 10.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych

nieruchomościach

§14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest niedopuszczalne na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej tj.: na zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności
publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
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gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpadów
i nieczystości tak aby nie zanieczyszczać terenu nieruchomości, na której są utrzymywane lub terenu
nieruchomości sąsiednich, a także aby nie przenikały do wód powierzchownych i podziemnych
nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób przewidziany dla ścieków,

5) przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń, w których jest prowadzona hodowla zwierząt, zgodnie
z §15 realizowana przez podmiot uprawniony.

Rozdział 11.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§15. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej – każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie
nieruchomości;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub
przechowywania i/lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami w miesiącach:
kwiecień-maj, listopad-grudzień danego roku kalendarzowego, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze. zm) rada gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem".

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in.
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) (uchylony);
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
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