
 
 

UCHWAŁA NR XIX/120/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Siedlcach, uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki (Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 poz. 10620) zmieniona uchwałą 
Nr XI/63/2019 z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 poz. 12821). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 8169



Załącznik do uchwały Nr XIX/120/2020 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY PRZESMYKI 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku obowiązujące na terenie Gminy Przesmyki 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Przesmyki. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez 
prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych z podziałem na następujące 
frakcje: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady 

7) odpady niebezpieczne oraz 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 igły i strzykawki, 

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 

2. Pozostałe odpady, po segregacji odpadów komunalnych określonych w ust 1, zbierane są jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. Odpady komunalne powstające na nieruchomości odbierane są przez podmiot uprawniony do odbierania 
odpadów. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady mogą 
poddawać kompostowaniu we własnych kompostownikach przydomowych z przeznaczeniem kompostu na 
własne potrzeby. Usytuowanie miejsca kompostowania na nieruchomości nie powinno stwarzać uciążliwości 
dla nieruchomości sąsiednich. 

5. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym są w całości zwolnieni z wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki koloru brązowego, 
co oznacza, że nie mogą tego rodzaju odpadów przekazywać w ramach systemu gminnego odbioru. 
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6. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyłączone są 
z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę. Właściciele 
tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów 
komunalnych z prowadzonej działalności na zasadach cywilno-prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi 
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek do: 

1) niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. 

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w taki sposób, aby 
nie utrudniało to ruchu pojazdów i pieszych. 

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

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji. 

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie napraw, pod warunkiem, że czynności te nie są 
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

Rozdział 3. 
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.  Na terenie Gminy nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki lub worki o pojemności 
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych. 

2. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są: 

1) Pojemniki lub kontenery, o konstrukcji zapewniającej ich szczelność o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 
1100 litrów, 1500 litrów, 2000 litrów, 5000 litrów, 7000 litrów. 

2) Worki wykonane z folii, których grubość dostosowana jest do ilości i rodzaju odpadów oraz minimalizuje 
ryzyko rozerwania się worka, o pojemności od 20 litrów do 120 litrów, do każdej kategorii odpadów 
zbieranych selektywnie. 

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki 
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 

1) Żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

2) Zielony z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

3) Niebieski z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe 
z papieru i tektury 

4) Brązowy z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

4. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych po 
wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki są stosowane pojemniki lub worki w kolorze czarnym. 

5. Właściciele nieruchomości wyposażając nieruchomości w pojemniki, o których mowa 
w ust. 2 zobowiązani są dostosować ich ilość i pojemność do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając 
w szczególności średnią miesięczną ilość wytworzonych odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach 
o pojemności co najmniej 60 litrów, 

2) dla szkół i przedszkoli – 3 litry na każdego ucznia i pracownika, 
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3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na lokal, 

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

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik 120 litrów na 10 pracowników, 

§ 7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności na przystankach autobusowych, 
placach, chodnikach oraz na drogach publicznych ustala się pojemność pojemników (koszy) nie mniejszą niż 
30 litrów. 

§ 8. Pojemniki na odpady powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym poprzez okresowe mycie, dezynfekcję i dezynsekcję. 

§ 9. 1.  Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać właściwe 
przepisy prawa, w szczególności warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 
gromadzenia odpadów poprzez: 

1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby nie dochodziło 
do ich zmieszania, 

2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów oraz boksach 
kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi, 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów, 

3. Pojemniki lub worki, o których mowa należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla 
pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu ich odbioru, zgodnie 
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w taki jednak sposób by 
nie zakłócały normalnego korzystania z pasa drogowego. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na 
terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. Przy czym w przypadku nieruchomości przy drodze 
prywatnej odpady należy wystawić jak najbliżej drogi publicznej. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1.  Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą stałe 
utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują odpady komunalne przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru. 

§ 12. 1.  Odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością: 

1) Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 – co najmniej raz na miesiąc lub 
przekazywać w miarę potrzeb do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym dalej 
PSZOK); 

2) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 co najmniej raz w miesiącu z tym, że 
w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych. Ponadto istnieje 
możliwość, aby te odpady w miarę potrzeb przekazać do PSZOK; 

3) Odpady niebezpieczne oraz przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do przeznaczonych 
do tego celu specjalnie oznakowanych pojemników, znajdujących się w PSZOK oraz aptekach; 

4) 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 igły i strzykawki należy przekazać do PSZOK; 
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5) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalnie oznakowanych pojemników 
znajdujących się w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów, w obiektach użyteczności publicznej lub 
w PSZOK. 

6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej raz 
w roku w terminie i miejscu wyznaczonym, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Ustala się limit 
dostarczenia mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych 1m3 w roku kalendarzowym dla jednego 
gospodarstwa domowego lub należy je przekazać do PSZOK 

7) Zużyte opony należy dostarczać do punktów sprzedaży opon, do punktów wymiany opon lub PSZOK. 
Ustala się limit dostarczenia do PSZOK maksymalnie czterech opon samochodowych w roku 
kalendarzowym dla jednego gospodarstwa domowego, 

8) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, należy dostarczać do PSZOK. 
Ustala się limit dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów 0,5 m3 
w roku kalendarzowym dla jednego gospodarstwa domowego, 

1. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia. 

2. Właściciele cmentarzy obowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu cmentarzy w miarę potrzeb, 
ale nie rzadziej niż raz na pół roku. 

3. Usunięcie odpadów i opróżnienie przenośnych toalet z nieruchomości, na której odbywała się impreza 
masowa powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 13. 1.  Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnia się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

2. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny 
koszt. Podczas transportu odpadów należy zapobiegać wysypywaniu się odpadów z pojazdu. 

3. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

4. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest 
zobowiązany do ich posortowania w PSZOK. Jeżeli odmówi ich posortowania, osoba obsługująca Punkt, może 
odmówić ich przyjęcia. 

§ 14. 1.  Właściciele nieruchomości w tym przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są do 
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do 
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku 
na nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów z przydomowych oczyszczalni ścieków winna 
być zgodna z instrukcją ich eksploatacji. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się poprzez zlecenie podmiotowi posiadającemu 
zezwolenie na posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1.  Gmina prowadzi działania mające na celu: 

1) Informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

2) Upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub 
selektywne zbieranie, 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania działań zapobiegających powstawaniu 
odpadów i stosowaniu takich form konsumpcji, które pozwolą ograniczyć ich ilość do możliwie najniższego 
poziomu. 
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3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania 
należy przekazywać do instalacji komunalnych 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 16. 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 szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości. 

3. 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 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 17. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 18. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy. 
Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata w okresie do 31 grudnia danego 
roku. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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