
Uchwała Nr  326/LXVII/2017   
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia   16 października 2017r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września
2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Miasta Gostynina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz  art. 4 ust. 1, ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z
2017 r.,  poz.  1289),  po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyninie – Rada Miejska w Gostyninie uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasta Gostynina wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 8 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
budynkach jednorodzinnych, barwy oraz minimalną pojemność pojemników lub
worków  przeznaczonych  do  zbierania  selektywnego  odpadów  na  terenie
nieruchomości:
1) papieru  w  tym  tektury,  odpadów  opakowaniowych  z  papieru  i  odpadów

opakowaniowych  z  tektury  -  pojemniki (koloru  niebieskiego)  oznaczone
napisem ,,Papier,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta :
a) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 L;
b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 L;
c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L i 80 L;
d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2x120 L;

     2) tworzywa sztucznego, metalu, odpadów wielomateriałowych - pojemniki
         (koloru żółtego) oznaczone napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne,, jeżeli z 

takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 L;
b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 L;
c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L i 80 L;
d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2x120 L;

3) szkła  -  pojemniki (koloru  zielonego)  oznaczone  napisem  ,,Szkło,,  jeżeli  z
takiego pojemnika korzysta:
a)  nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 L;



c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L i 80 L;
d)nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2x120 L;

4) odpadów  ulegających  biodegradacji  i  zielonych  -  pojemniki  (koloru
brązowego) oznaczone napisem ,,Bio,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 L;
b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 L;
c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L i 80 L;
d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2x120 L;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne bez
względu  na  liczbę  zamieszkujących  osób  –  worek  typu  „big-bag”  -  o
pojemności 1m3;

     6)  odpadów problemowych (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki i
          chemikalia, opakowania po substancjach niebezpiecznych) - worek koloru
          czarnego o pojemności 40 L lub 80L;
2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
     wystawić zgodnie z harmonogramem do mobilnej zbiórki bądź dostarczać do
     PSZOK-u.
3. Dopuszcza  się,  aby  odpady  ulegające  biodegradacji  oraz  odpady  zielone,  o

których  mowa  w  ust.  1  pkt.  4,  zbierać  i  kompostować  w  przydomowych
kompostowniach.

4. Ust.  1  stosuje  się  odpowiednio  do  właścicieli  nieruchomości,  prowadzących
gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych jego punktach.

5.  Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów oprócz kolorów, powinny
być oznaczone napisami zgodnie z ust. 1.”

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
budynkach  wielolokalowych, minimalną  pojemność  pojemnika  przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) papieru  w  tym  tektury,  odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  odpady

opakowaniowe z  tektury pojemnik  koloru niebieskiego  oznaczony  napisem
,,Papier,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360 L;
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100 L,

   2) tworzywa sztucznego, metalu, odpadów wielomateriałowych, pojemnik koloru
żółtego oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne,, jeżeli z takiego  
pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360 L;
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100 L,



3) szkła, pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem ,,Szkło,, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

4) odpadów ulegających biodegradacji, pojemnik  koloru brązowego  oznaczony
napisem ,,Bio,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 240 L;

2. Ust.  1  stosuje  się  odpowiednio  do  właścicieli  nieruchomości,  na  których
zamieszkują  mieszkańcy  w  budynkach  wielolokalowych,  jeżeli  z  pojemnika
przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób”.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się,  z zastrzeżeniem § 13, dla właścicieli  nieruchomości,  na których nie
zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
1) papieru  w  tym  tektury,  odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  odpady

opakowaniowe z  tektury  pojemnik koloru niebieskiego  oznaczony  napisem
,,Papier,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta :
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

     2)tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, pojemnik koloru
żółtego oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne,,  jeżeli z   takiego
pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

3) szkła, pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem ,,Szkło,, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

4) odpadów ulegających biodegradacji, pojemnik  koloru brązowego  oznaczony
napisem ,,Bio,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 40 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 80 L;

5) odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  stanowiących  odpady  komunalne,
niezależnie od liczby osób korzystających – wielkość pojemnika uzależniona
od masy wytworzonych odpadów.

2. Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości,  minimalną  pojemność  pojemnika
przeznaczonego  do  zbierania  na  terenie  nieruchomości  mebli  oraz  innych
odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L.

3. Dopuszcza  się  możliwość  zbierania  mebli  oraz  innych  odpadów
wielkogabarytowych  na  terenie  nieruchomości,  z  terenu  której  dany  odpad
pochodzi. Zbieranie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, w sposób
określony w zdaniu poprzednim, nie może naruszać przepisów odrębnych.



4. Ust.  2  i  3  stosuje  się  odpowiednio  do  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i elektronicznego.

5. Ust.  1  stosuje  się  odpowiednio  do  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie
zamieszkują  mieszkańcy,  jeżeli  z  pojemnika  przeznaczonego  do  zbierania
odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych jego punktach. ”  

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemnika przeznaczonego  do  zbierania  
na  terenie  nieruchomości  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów
komunalnych  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują
mieszkańcy,  prowadzących  gastronomiczną  lub  hotelarską  działalność
gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby:
1) dla  lokali  gastronomicznych  –  o  pojemności  10  L  na  jedno  miejsce

konsumpcyjne;
2) dla hoteli, pensjonatów – o pojemności 10 L na jedno łóżko.

2. Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości,  prowadzących  gastronomiczną  lub
hotelarską  działalność  gospodarczą,  minimalną  pojemność  pojemnika
przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła  –  pojemniki koloru  zielonego  oznaczony  napisem  ,,Szkło,, jeżeli  z

takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

2) papieru  w  tym  tektury,  odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  odpady
opakowaniowe z tektury pojemniki koloru niebieskiego oznaczony napisem
,,Papier,, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

  3)  tworzywa  sztucznego,  metali,  opakowań  wielomateriałowych  –  pojemniki  
koloru żółtego oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne,, jeżeli z  
takiego pojemnika korzysta :
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności  240 L;

4) odpadów ulegających biodegradacji – pojemniki koloru brązowego oznaczony
napisem ,,Bio,,  jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L;

3.Ust.  2  stosuje  się  odpowiednio  do  właścicieli  nieruchomości,  na  których  
nie  zamieszkują  mieszkańcy,  prowadzących  gastronomiczną  lub  hotelarską
działalność  gospodarczą,  jeżeli  z  pojemnika  przeznaczonego  do  zbierania
odpadów korzysta więcej osób niż określono w poszczególnych jego punktach”.



5. § 20 otrzymuje brzmienie:

„1.Dla  właścicieli  nieruchomości,  o  których  mowa  w  §  8,  ustala  się  minimalną
częstotliwość  odbioru  z  terenu  nieruchomości  segregowanych  odpadów
komunalnych:

1) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 – jeden raz na dwa tygodnie,
2) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-9 – cztery razy w roku,
3) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-11 – jeden raz w tygodniu,
4) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 – cztery razy w roku, w ilości 2m 3 od jednego

właściciela nieruchomości na rok.
2. Dla  właścicieli  nieruchomości,  o  których mowa w §  10,  ustala  się  minimalną

częstotliwość  odbioru  z  terenu  nieruchomości  segregowanych  odpadów
komunalnych:

1) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 – jeden raz w tygodniu,
2) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-9 – cztery razy w roku,
3) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-11 – jeden raz w tygodniu,
4) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 – cztery razy w roku,w ilości 1m3 od jednego 
lokalu mieszkalnego na rok.
3.  Ustala się, że z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmowane

są  przez  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych   następujące
odpady:

1) w każdej ilości w zakresie frakcji:
a) papier,
b) szkło,
c) opakowania wielomateriałowe,
d) tworzywa sztuczne,
e) metale
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów zielonych,
k) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne.

2)  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne  –  w  ilości  1m3  od
jednego
    właściciela nieruchomości na rok (zabudowa jednorodzinna), w ilości 0,5 m3 od   
     jednego lokalu mieszkalnego na rok (zabudowa wielolokalowa),
3)  zużyte  opony  –  w  ilości  4  szt.  opon  samochodów  osobowych  od  jednego

właściciela  nieruchomości  na  rok  (zabudowa  jednorodzinna)  bądź  od  jednego
lokalu mieszkalnego na rok (zabudowa wielolokalowa).

4. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalność z zakresu użyteczności publicznej obowiązani są do
pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych,
o których mowa w § 3 ust.  1 pkt 6-9 i pkt 12-13 w zależności od potrzeb nie



rzadziej niż raz na kwartał, pkt 1-5 w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, odpadów biodegradowalnych i zielonych 1 raz w tygodniu.

5.  Zarządzający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego obowiązani są do
opróżniania  pojemników  do  tego  przeznaczonych  –  niezwłocznie  po  ich
wypełnieniu.

6. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady
– niezwłocznie po ich wypełnieniu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

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

Przewodniczący   Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



                                                   UZASADNIENIE

Podstawę  prawną  niniejszej  uchwały  stanowi  art.1  i  2  ustawy  z  dnia  13

września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1289).

Zmiana  ma  na  celu  dostosowanie  kolorystyki,  oznaczenia  worków  i

pojemników  do  selektywnego  gromadzenia  odpadów  zgodnie  z  zapisami

Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U.

z 2017 r. poz. 19) oraz  zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów budowlanych i

rozbiórkowych.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  


