
UCHWAŁA NR XVI/126/2016
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 21 czerwca 2016 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. 2016 r., poz. 
446) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz.250) 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 XXIII/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 6527



Załącznik do Uchwały Nr XVI/126/2016

Rady Gminy Przesmyki

z dnia 21 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r poz.250)  określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przesmyki dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 
odpadów komunalnych jak: 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, a także odpadów komunalnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności 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, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r poz.250).

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierający do 
odbierania odpadów komunalnych z podziałem na:

1) Odpady z grupy podstawowej:

a) niesegregowane odpady komunalne,
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b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

c) papier i tektura,

d) szkło,

e) tworzywa sztuczne,

f) metal oraz opakowania wielomateriałowe,

2) Odpady z grupy dodatkowej:

a) przeterminowane leki i chemikalia;

b) zużyte baterie i akumulatory

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe;

f) zużyte opony

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą 
ich powstania.

3. Odpady, określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych na nieruchomościach może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 
bezodpływowego,

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

2. Naprawa pojazdów samochodowych na nieruchomościach może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) wykonywania drobnych napraw oraz nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone:

1) w pojemnikach (w tym workach) o minimalnej pojemności: 60 l,

2) w pojemnikach (kontenerach) o minimalnej pojemności 1000 l,

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny winny być gromadzone:

1) w pojemnikach (w tym workach) o minimalnej pojemności: 60 l,

2) w pojemnikach (kontenerach) o minimalnej pojemności 1000 l

3. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne winna być wyposażona przynajmniej:

1) w jeden pojemnik (w tym worek) na odpady zmieszane, lub
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2) w jeden pojemnik (w tym worek) na odpady zmieszane oraz po jednym dla każdego rodzaju odbieranych 
odpadów worku (pojemniku) do selektywnej zbiórki odpadów.

4. Ilość pojemników i worków oraz ich pojemność winna być uzależniona od charakteru nieruchomości 
oraz liczby osób ją zamieszkujących bądź z niej korzystających.

5. Ustala się następującą kolorystykę pojemników (w tym worków) do odbioru odpadów:

1) papier i tektura – kolor niebieski

2) szkło – kolor zielony

3) tworzywa sztuczne – kolor żółty

4) metal oraz opakowania wielomateriałowe – kolor różowy

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone – kolor brązowy.

6) odpady komunalne niesegregowane (w tym pozostałości z sortowania) – kolor czarny

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 
odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia;

2) w terenie zabudowanym – 20 l usytuowane w odległości co najmniej 500 m od kolejnego urządzenia.

§ 7. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku, której powstają 
odpady inne niż komunalne, przedsiębiorcy stosują przepisy ustawy o odpadach.

§ 8. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne  (w tym worki) z wyselekcjonowanymi 
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, 
lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik 
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości usytuowanej przy drodze utwardzonej. Jeżeli nieruchomość 
nie ma dostępu do drogi utwardzonej odpady należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, 
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd drogą utwardzoną.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu 
ich opróżnienia.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym 
stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.

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

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. Właściciele nieruchomości zamieszkałej, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
wymienionych w § 2 ust.1 pkt.1 z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 
obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt.1 z terenu 
nieruchomości co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub 
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych wymienionych w 
§ 2 ust. 1 pkt.1 z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na miesiąc.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony będą odbierane raz w roku w terminie ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne.

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

2. Właściciel nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta 
Gminy Przesmyki na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa 
wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy.

§ 13. 1. Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki, którego 
wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy lub umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, 
znajdujących się na terenie Urzędu Gminy. Pojemniki te powinny mieć odpowiednią konstrukcję, 
zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości przypadkowym osobom.

2. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów, którego 
wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy lub umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiony w terminie i miejscu wyznaczonym, 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przekazany do punktu selektywnej zbiórki odpadów, którego 
wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy.

4. Zużyte opony należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, którego wykaz udostępnia się 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy lub 
można pozostawiać w punktach (placówkach) wymiany opon.

5. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na 
nieruchomości, na której one powstały w przydomowych kompostownikach, w przypadku braku takiej 
możliwości gromadzić w pojemnikach (w tym workach z folii) przeznaczonych do tego celu lub dostarczać do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów, którego wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

7. Niesegregowane odpady komunalne, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (w tym workach) 
bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu.

8. Meble i odpady wielkogabarytowe mogą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem 
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na miejsce 
wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej lub przekazywane do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, którego wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być złożone w workach big-bag lub w udostępnionych przez 
podmiot uprawniony pojemnikach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego i nie 
utrudniającym korzystania z nieruchomości lub przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów, którego 
wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania 
i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
- dla Gminy Przesmyki jest to region ostrołęcko-siedlecki.
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2. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, 
które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one 
być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę

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

§ 15. 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. Wyprowadzanie psa poza teren swojej nieruchomości jest możliwe po spełnieniu następujących 
warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i

w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. 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 utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na poszczególnych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 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 i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów 
handlowych, usługowych, produkcyjnych, sklepów, magazynów na terenie gminy Przesmyki. Deratyzację 
przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata do 31 grudnia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6527


		2016-07-14T07:43:58+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




