
 

      Uchwała Nr 141 /XVII/2019   

 Rady Miejskiej w Gostyninie 

        z dnia 30 grudnia 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506  z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gostyninie – Rada Miejska w Gostyninie uchwala: 

 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA   

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  

czystości  i  porządku  na terenie Gminy Miasta Gostynina 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, 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, 

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 urządzeń; 

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. 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) właściciele nieruchomości – właścicieli, wspołwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w 

zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością; 

2) odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; 

3) zmieszane odpady komunalne - oznaczają odpady z gospodarstw domowych,              

a także odpady z działalności handlowo-usługowej, odpady przemysłowe                    

i instytucjonalne, które ze względu na charakter i skład są podobne do odpadów 

z gospodarstw domowych, ale z wyłączeniem frakcji gromadzonych 

selektywnie, które są zbierane oddzielnie u źródła, i z wyłączeniem odpadów z 

ogrodów i parków (w tym z cmentarzy); 
4) odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,  zaś 

w szczególności odpady kuchenne/spożywcze; 

5) odpady zielone - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady 

komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z 

wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów; 

6) odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na swoje 

rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na 

odpady; 

7) opakowania wielomateriałowe - opakowania wykonane co najmniej z dwóch 

różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy 

zastosowaniu prostych metod mechanicznych; 



8) zwierzęta domowe - zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w 

jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

9) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych                       

i produkcyjnych takie jak: konie, świnie, bydło, owce, kozy, drób, zwierzęta 

futerkowe i pszczoły. 
 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 

 

§ 3. 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

powstających odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących 

rodzajów odpadów: 

1) papieru, 

2) szkła, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) opakowań wielomateriałowych, 

5) metali, 

6) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

8) zużytych baterii i akumulatorów, 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

10) popiołu i żużla, 

11) bioodpadów, 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

13) zużytych opon, 

14) 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; 

przy czym odpady wymienione w punktach od 1-12 - bezpośrednio z terenu 

nieruchomości. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 

i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania, w odpowiednio oznakowanych 

- w zależności od frakcji - pojemnikach, kontenerach lub workach. 

3.  Zmieszane odpady komunalne właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i 

gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania w pojemnikach, a w sytuacjach 

wyjątkowych w workach opisanych „ZMIESZANE”. 

4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. 

odpady z działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają one 

obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad 

i wymagań określonych innymi przepisami. 



5. Odpady określone w ust. 1 należy odbierać w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie                                     

i z częstotliwością określoną w rozdziale IV niniejszego Regulaminu. 

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz 

należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny podmiotowi 

odbierającemu odpady, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru 

odpadów, dostarczanym właścicielom nieruchomości raz w roku. 

8. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do wystawienia pojemnika i/lub worków przed bramę posesji w dniu odbioru 

odpadów najpóźniej o godzinie 6:00. 

9. W przypadku zabudowy wielolokalowej właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do zapewnienia, pracownikom podmiotu odbierającego odpady, dostępu do miejsc 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w dniu odbioru odpadów 

najpóźniej o godzinie 6:00. 

10. Do przedsiębiorcy odbierającego odpady należy uporządkowanie altan 

śmietnikowych lub miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów poprzez usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas odbioru odpadów, 

w dniu ich odbioru. 

 

§ 4. 

 

Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących  odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych: 

1) Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy 

wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w 

środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza 

oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych 

bezkręgowców (dżdżownic); 

2)Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

kompostujący odpady wymienione w § 3 ust. 1 pkt 11, w kompostowniku 

przydomowym wyposażają nieruchomość w kompostownik we własnym zakresie; 

3) Wymaga się, aby właściciel, który wyposażył nieruchomość w kompostownik 

korzystał z niego przez cały rok oraz aby kompost powstały z odpadów 

biodegradowalnych w kompostownikach przydomowych był wykorzystany na własne 

cele; 

4) Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady 

wskazane w § 3 ust. 1 pkt 11, w przypadku zadeklarowania przez właściciela 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

 

§ 5. 



 

1. Właściciele nieruchomości - niezwłocznie po opadach atmosferycznych, w celu 

zlikwidowania śliskości - mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,                             

z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym jest 

dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich 

w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając 

pozbycie się ich przez zarządcę drogi. 

4. Wymagania określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do obowiązków uprzątania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części innych nieruchomości 

służących do użytku publicznego, spoczywających na gminie. 

 

§ 6. 

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na 

własnej posesji pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 

kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te 

nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, może 

odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych 

samochodów (np. wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania 

płynów itp.) pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w 

pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; 

2) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym 

 

§ 7. 

 

Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz pojemników na 

drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3; 

6) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami 

i napisami stosownie do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o 

rozmiarach 30, 40, 80, 120 i 240 l; 

7) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l; 

8) worki typu „big bag”; 

9) inne pojemniki i kontenery. 

 

§ 8. 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych. Minimalna pojemność pojemnika jest uzależniona od ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość i dla konkretnej ilości osób wynosi: 

1) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 80 l; 

2) 3 osoby – o pojemności 120 l; 

3) nie mniej niż 4 osoby  i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 240 l; 

4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 240 l i 80 l; 

5) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 11 osób – o pojemności 240 l i 120 l lub                       

2 pojemniki 240 l; 

6) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 3 x 240 l. 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, innych pojemników, niż 

określone w ust. 1. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących 

gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów 

korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 6. 

§ 9. 



 

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 60 l, 

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x120 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 60 l, 

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x120 l; 

3) szkła - pojemniki (koloru zielonego) oznaczone napisem ,,Szkło” 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 60 l, 

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x120 l; 

4) odpadów ulegających biodegradacji – 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 2 x120 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 80 l. 

  7) 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, należy stosować jednorazowe pojemniki 

odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na  przekłucie bądź 

przecięcie. 

 

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 bioodpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zbierać i 

kompostować w przydomowych kompostownikach zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 4. 

4. Ustęp 1 niniejszego paragrafu 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. 

 

§ 10. 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielolokalowych. Minimalna pojemność pojemnika jest uzależniona od ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość i dla konkretnej ilości osób wynosi: 

     1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 3 x 240 l; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 1100 l; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100 l i 120 l; 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – o pojemności 1100 l,  

1 x 240 l i 1 x 120 l; 

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – o pojemności 1100 l  

i 2 x 240 l; 

6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – o pojemności  2 x 1100 l. 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy 

zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

3. Ustęp 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio jeżeli z pojemników korzysta 

większa liczba osób, niż określona w ust. 1 pkt 6. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej wielkości pojemnika do zbierania 

odpadów na zasadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w 

ten sposób, iż na każdą osobę winno przypadać nie mniej niż 40 litrów pojemnika. 

5. Norma określona w ust. 4 ma zastosowanie również do innych właścicieli 

nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnej 

pojemności pojemników do zbierania odpadów. 

 

 

§ 11. 



 

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 na nieruchomości zamieszkuje: 

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 na   

          nieruchomości zamieszkuje: 

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 na 

nieruchomości zamieszkuje: 

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 na nieruchomości zamieszkuje: 

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, 

  5) 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, należy stosować jednorazowe pojemniki 

odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na  przekłucie bądź 

przecięcie. 

2. Ustęp 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielolokalowych, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje więcej osób. 

 

§ 12. 

 

1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14, minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy: 

1) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik  

o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników; 



2) dla lokali handlowych – pojemnik 30 l  na 10 m2 powierzchni całkowitej, przy 

czym pojemnik nie może być mniejszy niż 120 l. 

2. Ustęp 1 pkt 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do właścicieli innych 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika 

przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzystają osoby. 

 

§ 13. 

 

1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14, 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. Ustępy 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

5. Ustęp 1 niniejszego paragrafu 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.   



 

§ 14. 

 

Zapisy § 8–13 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których 

częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują 

mieszkańcy. 

 

§ 15. 

 

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 – 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; 

2) 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; 

  3) tworzywa sztucznego, metali, 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; 

4) odpadów ulegających biodegradacji – pojemnik 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 niniejszego paragrafu  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 punktach tegoż ustępu. 

 

 

§ 16. 



 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w 

sposób nieselektywny odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie 

użyteczności publicznej, w szczególności obiektów oświatowych - po 2 l na jednego 

użytkownika tych obiektów. 

2. Zapis § 13 ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. 

 

 

 

§ 17. 

 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w     

sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 40 l, usytuowane w odległości co najmniej 5 km 

od kolejnego urządzenia; 

2) w terenie zabudowanym – 35 l, usytuowane w odległości co najmniej 300 m od 

kolejnego urządzenia. 

2. Przed cmentarzami ustala się minimalną pojemność kontenerów do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności 10 m3. 

 

§ 18. 

 

1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 8-16 rodzaju 

minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio. 

2. Do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe stosuje się 

odpowiednio § 11 i 12 z zastrzeżeniem, iż do odpadów biodegradowalnych 

obejmujących liście i trawy (odpady zielone) ustala się minimalną wielkość 

pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na poziomie                  

1100 l, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób. 

3. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 

mogą stosować pojemniki określone w § 7. 

4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie 

nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów 

szczególnych. Pojemniki muszą być ustawione w miejscu widocznym na 

wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem wody. 

5. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, muszą być utrzymywane w 

odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i 

czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady i nieprzyjemny 

zapach, nie rzadziej niż: 

   1) dwa razy w miesiącu – dot. właścicieli prowadzących działalność w zakresie 

produkcji i obrotu żywnością lub działalność gastronomiczną; 

     2) dwa razy w roku -  dot. właścicieli pozostałych nieruchomości. 



6. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, muszą być utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zapewnienie ich stałej 

szczelności. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych  

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych  

do użytku publicznego 

 

§ 19. 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa 

się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a 

następnie przekazanie ich podmiotowi odbierającemu odpady. 

3. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do wystawienia pojemnika i/lub worków przed bramę posesji w dniu odbioru 

odpadów najpóźniej o godzinie 6:00. 

4. W przypadku zabudowy wielolokalowej właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do zapewnienia pracownikom podmiotu odbierającego odpady dostępu do miejsc 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w dniu odbioru odpadów 

najpóźniej o godzinie 6:00. 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą odpady wymienione w § 3 ust. 1 

pkt 1-9 i pkt 11-14 we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

6. Odpady niebezpieczne, takie jak baterie i akumulatory, można również przekazać 

do placówek handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi 

pojemnikami. 

7. Odpady niebezpieczne, takie jak przeterminowane leki lub opakowania po lekach, 

można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, o ile apteki prowadzą 

taką zbiórkę. 

8. Odpady, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można przekazać do 

punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

placówkom handlowym. 

9. Niepotrzebne, niezniszczone ubrania i buty można umieszczać w pojemnikach na 

odzież używaną. Zniszczone ubrania i buty, z wyjątkiem ubrań roboczych oraz 

ochronnych, a także sprzętu BHP, należy wrzucać do pojemnika na odpady 

zmieszane. 

10. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierać i 

kompostować w przydomowych kompostownikach. 

 

 



§ 20. 

 

1. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 8, ustala się częstotliwość 

odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

2.  Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 10, ustala się częstotliwość 

odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność 

gospodarczą lub działalność z zakresu użyteczności publicznej obowiązani są do 

pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

 

§ 21. 

 

1. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 9, 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 12 – cztery razy w roku, w ilości 2m3 od jednego 

właściciela nieruchomości na rok. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 11, 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 12 – 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) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 



 j)  bioodpady, 

 k)  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; 

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, popiół i żużel oraz odpady ulegające biodegradacji 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. 

 

§ 22. 

 

1. Właściciele nieruchomości 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. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach 

niewyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej winni wyposażyć nieruchomość w 

przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe, 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne oraz 

warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają aktualnie obowiązujące 

przepisy budowlane i ochrony środowiska. 

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do zawarcia 

umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 23. 

 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

a) minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 

b) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

c) zabezpieczenia pojemników lub worków do zbierania odpadów o minimalnej 

pojemności określonej w Regulaminie. 

2. Przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie jest 

ograniczone do terenu własnego województwa i może się odbywać do instalacji 

komunalnych położonych na obszarze całego kraju ale powinno być zgodne z ogólną 

zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami. 

Natomiast podmiot odbierający w/w odpady od właścicieli nieruchomości jest 

zobowiązany do ich przekazania do instalacji komunalnej wpisanej na listę marszałka 

województwa. 

3. Zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach dotychczasowe regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające: 

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i 

wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub 

w części do odzysku lub, 

2) zapewniające składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych; 

- stały się instalacjami komunalnymi. 

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach 

domowych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach 

przydomowych na terenie zabudowy jednorodzinnej. 

 

§ 24. 

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

obowiązane są: 

1) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości zbierających te odpady; 

2) przekazywać odbierane odpady, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, do 

instalacji spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 25. 

 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości 

dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są 

trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne 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. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany 

lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w 

sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz. 

6. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako 

bezdomne, wyłapywane i odwożone do schroniska dla zwierząt. 

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego 

usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 

publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku                   

(z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 

8. Odchody zwierzęce powinny być zebrane do szczelnej torby i umieszczone w 

komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów zmieszanych lub koszach 

ulicznych. 

9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania, na własny koszt, 

usuwania padłych zwierząt przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

10. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do: 

    1) osób posiadających zwierzęta; 

   2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa 

drogowego; 

    3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów. 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 26. 

 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej 

uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą 

odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami 

niniejszej uchwały; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na 

nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, 

odory. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe 

oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  

i terminy jej przeprowadzania 

 

 

 

§ 27. 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie 

swojej nieruchomości. 

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami 

wielorodzinnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i zabudowy 

zagrodowej. W przypadku występowania gryzoni obowiązek dotyczy również 

właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Ustala się obowiązkową dwukrotną w ciągu roku deratyzację obszarów wskazanych 

w ust. 2: wiosenną w terminie 15 marca – 30 kwietnia oraz jesienną w terminie 15 

października – 30 listopada.   

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 29. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały: 

1) 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; 

2) Nr 326/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r.                 

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; 

3) Nr 345/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r.                    

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; 

4) Nr 83/XI/2019  Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 27 czerwca 2019 r. 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. 

§ 30. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                       

                                                               Przewodniczący 

       Rady Miejskiej 

 

                                                                 Andrzej Hubert Reder 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                     UZASADNIENIE 

 

 W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa w sprawie zmiany ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw która 

obliguje w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia niniejszej ustawy do 

dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 Zgodnie z art. 4 ust 1  ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach 

Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasta Gostynina. 

 Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


