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                        ZAŁĄCZNIK  
         DO UCHWAŁY NR 205/XXXIV/09 
         RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
         Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA 

 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin przyjęto na podstawie: 
1)  art. 4 i nast. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                         

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), 
2)  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.             

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
3)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251                    

ze zm.), 
4)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,                

poz. 150 ze zm.), 
5)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  
6)  ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.),   
7)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,                
poz. 690 ze zm.), 

8)  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,   poz. 115  
ze zm.), 

9)  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów                
i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960), 

10)  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), 

11)  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,                   
poz. 969 ze zm.),  

12)  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.                        
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), 

13)  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

14)  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.         
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)/ 

15) ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawoŜeniu ( Dz.U. Nr 147, poz. 1033 ); 
16) rozporządzenia Min. Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 07 października 1997r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich     
usytuowanie ( Dz.U. Nr 132, poz. 877 ).  
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§ 2 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina, zwany dalej 
„regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Gostynina, zwanej dalej „Gminą”, dotyczące:  

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

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuŜących    
do uŜytku publicznego,  

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczenia tych urządzeń 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 uŜytku publicznego, 

4) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku,  

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

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzania,  

8) sankcji z tytułu naruszenia zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.  
 

§ 3 
Regulamin obowiązuje: 

1) mieszkańców Gminy oraz inne osoby przebywające na jej terenie, w tym: 
a) właścicieli nieruchomości,  
b) właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.,  

2) wykonawców robót budowlanych,  
3) przedsiębiorców uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej,  
4) zarządców dróg,  
5) zarządców ogródków działkowych,  
6) organizatorów imprez o charakterze publicznym.  
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§ 4 

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1) właściciele nieruchomości – właścicieli, współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu 
oraz inne podmioty władające nieruchomością; 

2) odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe 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) odpady komunalne – frakcja sucha – drobne odpady komunalne, które mogą być poddane 
recyklingowi lub wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych, takie jak:  

a) opakowania szklane, opakowania z tworzywa sztucznego po napojach (Pet-y), folie,  

b) inne tworzywa sztuczne, papier tektura, kartony po napojach (tetrapak), tekstylia,  

c) drewno puszki, metal gumy; 

4) odpady komunalne – frakcja mokra - zmieszane odpady komunalne, które nie mogą być 
poddane recyklingowi lub wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych, w tym 
między innymi resztki spoŜywcze, obierki, silnie zanieczyszczone lub zawilgocone odpady 
suche oraz inne odpady komunalne; 

5) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które ze względu                   
na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady 
(np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace); 

6) odpady roślinne – odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych 
wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, 
giełd rolnych i cmentarzy;  

7) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych – odpady określone jako niebezpieczne, 
zakwalifikowane w załącznikach nr 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach   
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), powstające w gospodarstwach domowych, jak np. 
lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zuŜyte urządzenia 
elektryczne zawierające niebezpieczne elementy, przeterminowane środki ochrony roślin, 
opakowania po farbach, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, 
oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, opakowania po środkach ochrony roślin                         
i nawozach, opakowania po aerozolach, zuŜyte opatrunki itp.;  

8) selektywne zbieranie odpadów – zbiórka odpadów komunalnych systemem workowym 
lub pojemnikowym z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą; frakcja sucha moŜe być 
zbierana za pomocą odpowiednich pojemników typu „dzwon” o pojemności 1,5 m3                        
z podziałem na surowce wtórne, takie jak: - makulatura (pojemniki koloru niebieskiego), 
tworzywa sztuczne (pojemniki koloru czerwonego lub pojemniki aŜurowe), szkło 
(pojemniki koloru białego), oraz za pomocą worków dostarczanych przez 
wyspecjalizowaną firmę zajmującą się zbieraniem odpadów;  

9) nieczystości ciekłe – ścieki, tj. wody zuŜyte na cele bytowe lub gospodarcze gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;  
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10) zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, odpowiadające wymaganiom 
wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.); 

11) pojemniki na odpady komunalne – pojemniki zamykane, wykonane z cynkowanej blachy 
stalowej lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz 
kontenery wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone środkiem antykorozyjnym, 
przystosowane do opróŜniania przez specjalistyczne pojazdy; do zbierania odpadów 
dopuszcza się stosowanie worków z folii PE, na zasadach określonych w regulaminie; 

12) kosz uliczny – urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, ustawiony w pobliŜu 
punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej i przy postojach taxi,                    
w parkach oraz w innych miejscach publicznych o wzmoŜonym ruchu pieszych,  

13) zakład utylizacji odpadów komunalnych – zakład segregacji surowców wtórnych                            
i kompostowania odpadów organicznych oraz składowania balastu;  

14) składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;  

15) wywoŜący odpady – spółka komunalna lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, posiadający wydane przez Burmistrza Miasta Gostynina zezwolenie                          
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych;  

16) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych, posiadająca nawierzchnię 
betonową, bitumiczną, kamienną lub Ŝwirową; 

17) miejsca publiczne – miejsca uŜyteczności publicznej, takie jak: drogi, place, parki, place 
zabaw na terenach ogólnodostępnych, wiaty przystankowe, klatki schodowe i korytarze 
piwniczne w budynkach wielolokalowych, pomieszczenia i budynki dostępne dla duŜej 
ilości osób, w tym: urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i in. placówki oświatowo-
wychowawcze, itp.;      

18) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, 
takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły;  

19) chów zwierząt gospodarskich – utrzymywanie zwierząt w celu uzyskiwania od nich 
określonych produktów lub innych korzyści;  

20) zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu 
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze 
jego towarzysza; 

21) zabudowa zwarta – tereny istniejących lub planowanych budynków i budowli o róŜnych 
rodzajach uŜytkowania (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna                              
i mieszana, magazynowo – składowa i letniskowa) na działkach tworzących zgrupowania 
nieruchomości, 

22) zabudowa rozproszona – tereny pozostałe, w tym rolne z istniejącą i planowaną zabudową 
zagrodową.  
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ROZDZIAŁ 2 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH 

NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH SŁUśĄCYCH DO UśYTKU PUBLICZNEGO 
 
 

§ 5 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
1)  utrzymania porządku, czystości oraz naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego                              

i estetycznego nieruchomości; obowiązek utrzymania czystości na jezdniach                        
i placach objętych płatnym parkowaniem naleŜy do podmiotów pobierających z tego 
tytuły opłaty, jeŜeli umowy zawarte przez te podmioty z właścicielem nieruchomości                   
nie stanowią inaczej; 

2)  selektywnego zbierania odpadów gromadzonych na terenie nieruchomości                            
i przekazywania ich wyspecjalizowanej firmie wywoŜącej odpady; 

3)  oznaczenia nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic 
informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz dbania o ich czytelny                    
i estetyczny wygląd; 

4)  umieszczenia w pobliŜu wejścia do budynków wielolokalowych (wielorodzinnych) tablic 
zawierających następujące informacje: 
a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości, 
b) imię, nazwisko i adres osoby bądź nazwę i adres podmiotu wykonującego czynności 

w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
c) regulamin porządkowy obowiązujący na terenie nieruchomości, 
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straŜy poŜarnej, pogotowia 

ratunkowego, policji, straŜy gminnej, pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, 
pogotowia gazowego;  

5)  zapewnienia systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść 
do budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia trawników                    
i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów;  

6)  usuwania z miejsc powszechnie dostępnych (ulice, place, parkingi) wraków porzuconych 
pojazdów mechanicznych, sprzętu domowego i innych przedmiotów zanieczyszczających 
i szpecących nieruchomość;  

7)  niezwłocznego usuwania odpadów budowlanych powstających w wyniku 
przeprowadzonych prac remontowych;  

8)  uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy, bezzwłocznie po wystąpieniu ww. 
zanieczyszczeń; 

9)  pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów, 
kwietników i klombów;   

10)  utrzymywanie nieruchomości niezbudowanych w stanie wolnym od zachwaszczeń; 
11)  utrzymywania odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru                

lub przekształcanie go w trwałe uŜytki rolne; 
12)  utrzymywania rowów odwadniających przy drogach w stanie droŜności poprzez 

koszenie, pogłębianie i usuwanie zatorów; 
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13)  utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie droŜności; 
14)  utrzymywania czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami, 

wiaduktami itp.; 
15)  utrzymywania w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich 

najbliŜszego otoczenia; 
16)  niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali                                
i budynków; 

17)  umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów itp. wyłącznie na urządzeniach                       
do tego celu przeznaczonych (np. słupy ogłoszeniowe), za zgodą ich właściciela;    

18)   stosowania przepisów niniejszego regulaminu.  

 

§ 6 

1. Place zabaw zlokalizowane na terenach publicznie dostępnych powinny znajdować się                        
w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od linii rozgraniczających ulicę, okien pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów, a ich nasłonecznienie 
powinno wynosić co najmniej 4 godziny. 

2. Piaskownice zlokalizowane na terenach publicznie dostępnych powinny być utrzymywane               
w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym, zapobiegającym zakaŜeniom i chorobom 
zakaźnym u dzieci, m.in. poprzez: 
1)  coroczną wymianę piasku w piaskownicach – jeden raz przed sezonem letnim oraz                      

co najmniej dwa razy w trakcie jego trwania, 
2)  zakrywanie piaskownicy na noc nieprzemakalnym materiałem, co uniemoŜliwia 

załatwianie się kotów, psów i innych zwierząt w piasku, 
3)  zabezpieczenia całego placu zabaw przed dostępem psów i kotów. 

3. Urządzenia i sprzęt placów zabaw powinny znajdować się w stanie sanitarno – technicznym 
gwarantującym bezpieczną zabawę osób korzystających. 

 

§ 7 

1. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez 
odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów                            
i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. 

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię                      
lub zieleń przyuliczną oraz stosowania do tego celu środków chemicznych szkodliwych                    
dla środowiska, innych niŜ określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                            
27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 
uŜywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).  

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz 
dróg publicznych naleŜy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób    
nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasaŜerów.   
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§ 8 

1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych. 

2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim terenie pod warunkiem, 
Ŝe powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

3. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. 

4. Właściciel samochodu moŜe dokonywać doraźnych napraw związanych z bieŜącą 
eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, Ŝe czynności te nie będą 
powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciąŜliwości dla sąsiadów. 

5. Zakazuje się prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych, poza warsztatami 
posiadającymi stosowne zezwolenia.  

 

 

 
§ 9 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
powstałych na terenie nieruchomości. 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z podziałem odpadów 
na frakcję mokrą i frakcję suchą. Frakcja sucha odpadów moŜe być gromadzona                                 
w pojemnikach w ramach programu selektywnej zbiórki odpadów w specjalnie 
oznakowanych pojemnikach: pojemnik koloru niebieskiego (makulatura), pojemnik koloru 
czerwonego (tworzywa sztuczne), pojemnik koloru białego (szkło) lub w specjalnie 
oznakowanych workach.  

 

 
 

§ 10 

Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 3, zobowiązani są do:  

1) gromadzenia odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości,                                
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach, a nieczystości ciekłych –                      
- w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,  

2) przekazywania zgromadzonych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
wywoŜącemu odpady, na podstawie zawartych uprzednio umów,  

3) udzielania informacji związanych z usuwaniem odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych upowaŜnionym pracownikom StraŜy Miejskiej i Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina oraz 
przedstawiania do wglądu aktualnej umowy z wywoŜącym odpady na wykonanie usługi 
wraz z rachunkami za ostatnie 6 miesięcy.  
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§ 11 

 

Zakazuje się w szczególności: 

1) niszczenia obiektów małej architektury, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów 
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy 
infrastruktury komunalnej (np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni), linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych, wiat przystankowych,  

2) deptania, jeŜdŜenia, parkowania samochodów i niezgodnego z przeznaczeniem uŜywania 
trawników, zieleńców i innej roślinności;   

3) palenia tytoniu w budynkach społecznie uŜytecznych, jak: przychodnie, sklepy, szkoły, 
placówki oświatowo-wychowawcze, a takŜe w zakładach pracy i punktach 
gastronomicznych - poza specjalnie wydzielonymi miejscami, oraz na terenach społecznie 
uŜytecznych, w szczególności przeznaczonych do zabaw dla dzieci, w parkach,                           
na przystankach autobusowych oraz na klatkach schodowych.    

4) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń i róŜnego rodzaju przedmiotów, a takŜe 
malowania haseł i rysunków: na pniach drzew - bezwzględnie, oraz na elewacjach 
budynków, ogrodzeń i innych obiektów - bez uzyskania zgody właściciela obiektu;  

5) wyprowadzania psów, kotów i innych zwierząt na tereny przeznaczone do zabaw dla 
dzieci i uprawiania sportu;  

6) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydroŜne) celem 
składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego 
wymagana jest zgoda zarządcy drogi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.); 

7) samowolnego zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

8) indywidualnego wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych; 

9) składowania luzem oraz umieszczania w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń pochodzących z terenu, 
który nie jest obsługiwany przez te urządzenia oraz odpadów i zanieczyszczeń                            
nie przeznaczonych do składowania w tych urządzeniach;  

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;  

11) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,                   
poz. 150 ze zm.). 
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI GROMADZENIA I ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA 

 
 
 

§ 12 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości naleŜy gromadzić w urządzeniach 
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.  

2. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego                    
lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika.  

3. JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe odpady inne niŜ komunalne, tj. odpady                         
z działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi 
oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań 
określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251               
ze zm.).  

 
 

 

§ 13 

1. Urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta 
Gostynina są: 

1) pojemniki wyposaŜone w typowe uchwyty umoŜliwiające ich opróŜnianie o pojemności:  
80 dm3, 110 dm3, 120 dm3, 240 dm3, 770 dm3, 1100 dm3,  

2) kontenery na odpady komunalne lub na gruz,  

3) kosze na śmieci,  

4) worki wykonane z folii PE ,  

5) pojemniki na odpady niebezpieczne,  

6) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji.  

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości słuŜą znormalizowane 
pojemniki o pojemności od 110 do 1.100 litrów oraz worki i kosze na śmieci. O rodzaju 
ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości                        
w porozumieniu z firmą wywozową.   

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych słuŜą kosze uliczne                       
o pojemności od 5 do 60 litrów.    
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§ 14 

1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach uŜyteczności 
publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach                            
lub kontenerach do tego celu przeznaczonych.  

2. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych 
dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z folii PE.  

3. Frakcja sucha i mokra odpadów komunalnych moŜe być gromadzona w jednym pojemniku – 
- odpowiednio oznakowanym, ale oddzielnie w dwóch róŜnych kolorystycznie i opisowo 
workach dokładnie związanych.  

4. Ilość oraz objętość pojemników na odpady na nieruchomości musi być dostosowana do ilości 
osób upowaŜnionych do korzystania z danej nieruchomości z uwzględnieniem normatywu 
zawartego w niniejszym regulaminie.  

 

 

§ 15 

1. Pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do gromadzenia surowców wtórnych powinny 
być utrzymane w następującej kolorystyce, w zaleŜności od rodzaju surowców:  

1) biały – na szkło,  

2) niebieski – na makulaturę,  

3) czerwony – na tworzywa sztuczne (alternatywnie – pojemniki aŜurowe).  

2. Dopuszcza się stosowanie przez wywoŜącego odpady worków w innych kolorach, 
powszechnie dostępnych na rynku.  

3. Zabrania się wrzucania do poszczególnych pojemników następujących odpadów: 

1) do pojemników na opakowania szklane (białych): 
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
b) luster, 
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałością zawartości,  
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 
e) szyb samochodowych; 

2) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową (niebieskich):   
a) opakowań z zawartością np. Ŝywnościową, wapnem, cementem, 

c) kalki technicznej, 
d) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, 

3) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych (czerwonych): 
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  
b) mokrych folii, 
c) opakowań i butelek po olejach i smarach, 
d) puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
e) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.  
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§ 16 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, w tym powstające                                       
w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady                          
na terenie nieruchomości, naleŜy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie 
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne 
przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 

2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego 
wykorzystania, jak: makulatura, odpady plastikowe lub szkło, naleŜy umieszczać odrębnie                
w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do segregacyjnej 
zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie miasta Gostynina,                            
lub w specjalnie oznakowanych workach, dostarczanych przez firmę zajmującą się zbieraniem 
odpadów. 

3. Zakazuje się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach                                  
do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niŜ rodzaj frakcji opisanej 
na pojemniku. 

 
 

§ 17 

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej winien wyposaŜyć nieruchomość w lokalną 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 sanitarne.  

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposaŜonej w zbiorniki bezodpływowe                             
do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do przyłączenia na swój koszt 
obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie 
połoŜenia nieruchomości, a w przypadku utworzenia nowej sieci kanalizacyjnej –                                  
- zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 
sieci do eksploatacji.  

3. Włączenie się do miejskiej sieci wymaga uzgodnienia warunków technicznego wykonania                    
i odbioru przyłącza z jednostką eksploatującą sieć.  

4. W przypadku nieruchomości wyposaŜonych w lokalną oczyszczalnię ścieków komunalnych, 
właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do posiadania pozwolenia wodno-prawnego                 
na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy 
to odprowadzania ścieków w ilości przekraczającej wielkość 5 m3 na dobę), wyników badań 
oczyszczonych ścieków oraz dokumentów za wywóz z oczyszczalni osadów i innych 
pozostałości technologicznych.  

5. Właściciel nieruchomości wyposaŜonej w lokalną oczyszczalnię ścieków, odprowadzający 
ścieki w ilości do 5 m3/dobę obowiązany jest okazać się dokumentem zgłoszenia danej 
instalacji w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Gostynina.  
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§ 18 

1. Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budowlanych prowadzonych we własnym 
zakresie, zgromadzone w ilości powyŜej 0,3 m3, naleŜy czasowo gromadzić w specjalnie                   
do tego przystosowanych kontenerach nie powodujących utrudnienia w korzystaniu                           
z nieruchomości, dostarczonych na zamówienie właściciela nieruchomości przez firmę 
zajmującą się zbieraniem odpadów, a następnie przekazać tej firmie.  

2. JeŜeli miejsce ustawienia kontenera słuŜącego do zbierania odpadów powstałych w wyniku 
robót budowlanych wykracza poza teren danej nieruchomości, organizator robót winien 
uzyskać pisemną zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na jej czasowe zajęcie.  

 

 

§ 19 

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu                   
na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby                  
do tego uprawnione oraz wywoŜone z częstotliwością ustaloną przez wywoŜącego odpady 
obsługującą daną nieruchomość i zgodnie z niniejszym regulaminem.  

 

 

§ 20 

1. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, jak: 
usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte 
krzewy, w przypadku braku moŜliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela 
nieruchomości, podlegają obowiązkowi wywozu przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się 
zbieraniem odpadów. Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nieruchomości, którzy 
dokonują ich kompostowania bądź zagospodarowują drewno we własnym zakresie. 

2. Zakazuje się wypalania na terenie nieruchomości lub na terenie bezpośrednio przylegającym 
odpadów wymienionych w ust. 1.   

 

§ 21 

1. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych, jak: 
lakiery, farby, świetlówki, naleŜy wydzielać z powstających odpadów komunalnych. Odpady 
te naleŜy zwracać do punktów sprzedaŜy lub – w wyznaczonych terminach - do punktu 
zbiórki wskazanego przez Gminę Miasta Gostynina. 

2. Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera się oddzielnie od innych rodzajów 
odpadów: 

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady                           
w postaci baterii lub akumulatorów, jest zobowiązany do ich selektywnego zbierania, 
umoŜliwiającego późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie; 

2) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami powinny zwracać opady w postaci baterii                    
lub akumulatorów do punktów ich zbierania lub wrzucać do pojemników przeznaczonych 
na tego rodzaju odpady. 
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§ 22 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne                
we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności 
utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania: w okresie od czerwca do sierpnia 
przynajmniej raz w miesiącu, a w pozostałym okresie – co najmniej raz na kwartał.  

2. Obowiązek utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym                         
i technicznym dotyczy równieŜ zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości 
ciekłych.     

3. JeŜeli właścicielem urządzeń do zbierania odpadów jest wywoŜący odpady, obowiązek 
utrzymania właściwego ich stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego spoczywa na nim, 
o ile umowa stron nie stanowi inaczej.  

4. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości, a ich 
eksploatacja i opróŜnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, Ŝe nie nastąpi 
rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników                
lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, a takŜe zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi i wód podziemnych.  

 
 
 

§ 23 

1. Pojemniki i worki na odpady komunalne naleŜy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych 
zarówno dla ich uŜytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej, z moŜliwością 
łatwego przemieszczania ich od miejsca ustawienia do samochodu odbierającego odpady,                  
w sposób nie powodujący nadmiernych uciąŜliwości i utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich.  

2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy 
ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych 
miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej 
nawierzchni, w miarę moŜliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody                   
i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
utrzymywać w czystości.  

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 
nieruchomości.  

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy ulicznych na drogach 
publicznych, przystankach komunikacji miejskiej, parkach zieleńcach i innych terenach 
publicznych z tą róŜnicą, Ŝe obowiązki określone w ust. 1-3 spoczywają takŜe na podmiotach, 
za których zgodą lub na których wniosek ustawiono kosze. Lokalizacja i ustawienie 
pojemników powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.  
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§ 24 

1. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 3 są zobowiązani zapewnić 
pracownikom wywoŜącym odpady dostęp do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób 
umoŜliwiający opróŜnienie pojemników bez naraŜania na szkodę ludzi, budynków bądź 
pojazdów.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy takŜe dostępu do urządzeń słuŜących do gromadzenia 
nieczystości ciekłych.  

 

 

§ 25 

1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenów nieruchomości: 

1) z pojemników segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych 
oraz zbiorników bezodpływowych - w regularnych odstępach czasu uniemoŜliwiających 
rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie; 

2) z pojemników na odpady komunalne: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, 

b) dla budynków uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych                  
(z wieloma lokalami mieszkalnymi) – nie rzadziej niŜ raz w tygodniu,  

c) dla obiektów gastronomii – nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie, 

d) dla targowisk – nie rzadziej niŜ dwa razy w tygodniu;  

e) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe – niezwłocznie                   
po zakończeniu imprezy masowej.  

3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe – w odstępach czasu uniemoŜliwiających                   
ich przepełnienie, 

4) z worków na śmieci - w odstępach czasu uniemoŜliwiających ich przepełnienie. 

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez 
zawarcie umowy z wybranym przez siebie wywoŜącym odpady.  

3. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w ust. 1 i 2 
obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych                         
i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie 
usługi. 
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§ 26 

Zabrania się w szczególności: 

1) gromadzenia w koszach ulicznych, pojemnikach oraz w kontenerach na drobne odpady 
komunalne: opadłych liści, ściętej trawy, śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i ŜuŜlu, 
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych i innych 
materiałów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej; 

2) spalania odpadów komunalnych w urządzeniach przeznaczonych do ich gromadzenia 
(kosze uliczne, pojemniki, kontenery na drobne odpady komunalne i in.), na terenie 
otwartym oraz w lokalnych (domowych) kotłowniach; zakaz spalania odpadów 
komunalnych w lokalnych kotłowniach nie dotyczy takich odpadów jak drewno, papier                  
i tektura, o ile działania te nie stwarzają niebezpieczeństwa dla osób przebywających                   
na terenie nieruchomości oraz nie powodują zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości 
sąsiednich; 

3) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych i in. płynnych nieczystości pochodzenia 
zwierzęcego, chemicznego lub z działalności gospodarczej do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.  

 
 

§ 27 

Ustala się następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez 
jedną osobę w ciągu tygodnia:  

1) 25 dm3 – jako ilości podstawowa na obszarze miasta – odpady zmieszane,  
2) 15 dm3 - jako norma podstawowa frakcji mokrej dla osób zamieszkujących                                     

w nieruchomościach, na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
oraz ich odbiór przez wywoŜącego odpady lub zakład utylizacji,  

3) 10 dm3 - jako norma podstawowa frakcji suchej dla osób prowadzących selektywną zbiórkę 
odpadów. 

 

§ 28 

1. Ponadto ustala się następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych 
wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia w następujących placówkach i lokalach:  

1) dla szkół i przedszkoli – 3 dm3 frakcji mokrej na kaŜde dziecko i pracownika,  

2) dla lokali handlowych – 50 dm3 frakcji mokrej na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej,                
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 na lokal,  

3) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 dm3 frakcji mokrej na kaŜdego zatrudnionego, 
co najmniej jeden pojemnik 110 dm3 na kaŜdy punkt,  

4) dla lokali gastronomicznych – 20 dm3 frakcji mokrej na jedno miejsce konsumpcyjne,  

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności          
110 dm3 (frakcja mokra),  

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu                                     
do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 dm3 (frakcji mokrej) 
na kaŜdych 10 pracowników,  



16 | S t r o n a  
 

7) dla szpitali, internatów, hoteli itp. – 20 dm3 frakcji mokrej na jedno łóŜko,  

8) dla ogródków działkowych – 20 dm3 frakcji mokrej na kaŜdą działkę w okresie od 1 marca 
do 31 października kaŜdego roku, 5 dm3 frakcji mokrej poza tym okresem; ewentualnie 250 
dm3 frakcji mokrej przypadającej na 1 ha powierzchni – w okresie całego roku. 

2. Normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się jako równe przeciętnym normom zuŜycia 
wody określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.                        
w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70).  

 

 

§ 29 

1. Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości określa Rada Miejska                     
w Gostyninie w odrębnej uchwale.  

2. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustalane są na podstawie umów 
zawieranych z wywoŜącym odpady.  

 

 

§ 30 

1. JeŜeli właściciel nieruchomości i inne podmioty określone w § 3 składują odpady                          
w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania, Burmistrz Miasta Gostynina, w drodze 
decyzji wydanej z urzędu, nakazuje usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji. 

2. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości i inne podmioty określone w § 3 obowiązków                  
w zakresie:  

1)  wyposaŜenia nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym,  

2)  przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposaŜenia nieruchomości                    
w zbiornik bezodpływowy, albo wyposaŜenia nieruchomości w przydomową 
oczyszczalnię ścieków,  

3)  uprzątania z terenu nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,  

podlega kontroli wykonywanej przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gostyninie                       
lub upowaŜnionego pracownika Urzędu Miasta Gostynina. W przypadku stwierdzenia 
uchylania się od wykonywania ww. obowiązków, Burmistrz Miasta Gostynina z urzędu wyda 
decyzję nakazującą ich wykonanie.  
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§ 31 

1. Kontroli wykonywanej przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gostyninie                                     
lub upowaŜnionego pracownika Urzędu Miasta Gostynina podlega równieŜ obowiązek 
zawarcia przez właścicieli nieruchomości i inne podmioty określone w § 3 umów na usługi 
odbioru odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz uiszczania z tego tytułu 
opłat. W przypadku stwierdzenia braku stosownej umowy lub braku rachunków za wywóz 
odpadów za okres ostatnich 6 miesięcy, Burmistrz Miasta Gostynina wydaje decyzję 
zastępczą. 

2. W przypadku stwierdzenia przez właściciela nieruchomości lub inny podmiot określony                 
w § 3, albo w czasie kontroli wykonywanej przez funkcjonariusza StraŜy Miejskiej                            
lub upowaŜnionego pracownika Urzędu Miasta Gostynina, nieszczelności zbiornika 
bezodpływowego, właściciel nieruchomości (inny podmiot określony w § 3) jest obowiązany 
do usunięcia zaistniałej wady w terminie 2 tygodni od stwierdzenia faktu jej wystąpienia. 
JeŜeli w wyniku ponownie przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, Ŝe osoba 
zobowiązana nie wykonała uszczelnienia zbiornika w wyznaczonym terminie, prace                          
te zostaną wykonane zastępczo na jego koszt przez Gminę Miasta Gostynina. 

 
 

ROZDZIAŁ 4 
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH 

 
 

§ 32 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane                          
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.  

2. JeŜeli zwierzę nie jest naleŜycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, 
bądź na terenie ogrodzonym gdzie nie moŜna wykluczyć samodzielnego wydostania się 
zwierzęcia z tego terenu, powinno ono pozostawać pod stałym dozorem opiekuna.  

 
 

§ 33 

1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:  
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi i zwierząt,  
2) nie były uciąŜliwe dla innych osób,  
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego,  
4) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne 

głośne zachowanie.  

2. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia psa 
na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy -                  
- na smyczy i w kagańcu.  
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3. Zasady określone w ust. 1 i 2 obowiązują takŜe w budynkach wielorodzinnych,                                       
w pomieszczeniach wspólnego uŜytku takich jak: korytarze, klatki schodowe oraz                    
w innych obiektach, w których administrator dopuścił wprowadzanie zwierząt.  

4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz                             
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa ma moŜliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iŜ pies reaguje w kaŜdej sytuacji       
na komendę właściciela.  

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec moŜliwości wydostania się psa poza 
jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem                        
„Uwaga! Zły pies!” lub o treści równoznacznej.  

 
 

§ 34 

Obowiązkiem właściciela psa jest zgłoszenie go do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta 
Gostynina w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia oraz aktualizowanie zgłoszonych danych                   
w terminie dwóch tygodni od dnia zaistnienia zmian. 

 

 

§ 35 

1. Właściciel psa jest zobowiązany do systematycznego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) oraz do posiadania aktualnego 
świadectwa szczepienia.  

2. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta 
Gostynina.  

 

§ 36 

1. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez to zwierzę w miejscach przeznaczonych do uŜytku publicznego,                      
w szczególności: z klatek schodowych, chodników, ulic, placów, parków, poprzez zebranie, 
zmycie lub usunięcie zanieczyszczeń w inny sposób.  

2. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany stosować się do zakazów wprowadzania 
psów lub innych zwierząt do sklepów, zakładów produkcji spoŜywczej, zakładów 
usługowych, lokali gastronomicznych i aptek, których administracje wprowadziły taki zakaz, 
przy czym zakaz ten nie dotyczy psów – przewodników dla osób niepełnosprawnych .  

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uŜytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

4. Dokarmianie ptaków i zwierząt moŜe odbywać się w miejscach i w obiektach ku temu 
przeznaczonych i za zgodą zarządcy nieruchomości. 

5. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodów zoologicznych.  
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§ 37 

1. Właściciel psa zobowiązany jest do trwałego umocowania do obroŜy psa znaczka 
identyfikacyjnego uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzającego poddanie psa 
szczepieniu przeciw wściekliźnie, oraz do elektronicznego oznakowania psa (czipowanie) 
polegającego na wszczepieniu zwierzęciu przez lekarza weterynarii pod skórę 
elektronicznego identyfikatora (mikroczipa). 

2. Właściciel zobowiązany jest do elektronicznego oznakowania psa, zgodnie z ust. 1, w terminie 
jednego miesiąca od dnia jego nabycia. W przypadku nabycia szczenięcia, obowiązek 
oznakowania powstaje z chwilą ukończenia przez niego dwunastego tygodnia Ŝycia. 

3. Elektroniczne znakowanie psów naleŜących do osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 
Gostynina, na podstawie okazanego dowodu toŜsamości, wykonywane będzie: 

1) nieodpłatnie – w lecznicach weterynaryjnych, z którymi podmiot prowadzący identyfikację 
i rejestrację komputerową zwierząt zawarł umowę na wykonywanie wszczepiania 
identyfikatorów; do wartości kwoty budŜetowej, przeznaczonej na ten cel w danym roku                  
w budŜecie Gminy Miasta Gostynina;    

2) odpłatnie – w lecznicach weterynaryjnych wykonujących identyfikację i rejestrację 
komputerową zwierząt. 

 
 

§ 38 

1. Zakazuje się w szczególności:  

1)  wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,  

2)  pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,  

3)  doprowadzanie zwierzęcia przez draŜnienie, szczucie lub płoszenie do stanu, w którym 
staje się ono niebezpieczne,  

4)  wprowadzania zwierzęcia do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci,                                         
a w szczególności do piaskownic, placów zabaw i gier, itp. 

5)  wprowadzania zwierzęcia do sklepów, zakładów produkcji spoŜywczej, zakładów 
usługowych, lokali gastronomicznych i aptek, których administracje wprowadziły taki 
zakaz, przy czym zakaz ten nie dotyczy psów – przewodników dla osób 
niepełnosprawnych, 

6)  wprowadzania psów na plaŜe oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych 
uchwał Rady Miejskiej.  

2. W budynkach wielorodzinnych zakazuje się utrzymywania zwierząt domowych                                  
w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciąŜliwość dla zamieszkujących w nich ludzi,                  
w szczególności prowadzenia hodowli psów i kotów.  
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§ 39 

1. Zwierzęta pozostawione bez dozoru lub bez znaczka identyfikacyjnego w miejscach 
publicznych traktowane będą jako bezdomne, wyłapywane przez wyspecjalizowaną firmę 
posiadającą stosowne zezwolenie, i doprowadzane do schroniska dla zwierząt, z którym 
Gmina zawarła stosowną umowę, zwanego dalej „schroniskiem”.  

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało złapane, koszty wyłapania                        
i pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej 
ponosi jego właściciel, w wysokości wynikającej z cennika usług, ustalonego na dany rok 
przez schronisko. Zwierzę umieszczone w schronisku zostanie zwrócone jego właścicielowi, 
po udokumentowaniu przez niego swojego prawa do zwierzęcia oraz po uiszczeniu 
stosownej opłaty.  

3. StraŜ Miejska ma obowiązek udzielania uprawnionemu podmiotowi niezbędnej pomocy                  
w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. 

4. Ranne i potrącone zwierzęta powinny być uśpione, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez 
lekarza weterynarii. 

5. Za martwe zwierzęta znalezione na drodze publicznej odpowiada zarządca drogi. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH                                                                                 

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 
 
 
 

§ 40 

1. Na terenie Miasta Gostynina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:  
1)  istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.                    

o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych 
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym               
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),  

2)  przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie               
na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,  

3)  hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:  
1)  przebywających w zakładach weterynaryjnych,  

2)  pozostających we władaniu organów policji, słuŜb porządkowych i ratowniczych.  
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§ 41 

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :  
1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, 

piwnice, komórki, garaŜe, balkony,  
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe 

organy do rejestru zabytków.  

 

§ 42 

1. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie 
mieszkaniowej, między innymi w budynkach wielorodzinnych.  

2. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie gołębi w obrębie osiedli o zabudowie 
rozproszonej pod warunkiem, Ŝe działalność ta nie będzie uciąŜliwa dla innych mieszkańców 
i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.  

 

 

§ 43 

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :  
1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, 

aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych,  
2) nie powodować wobec osób trzecich uciąŜliwości takich jak hałas, odory itp.,  
3) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

 

 

§ 44 

1. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, królików i szynszyli oraz teren ich chowu 
powinny tak być usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz 
wysuniętego końca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji połoŜonej w najbliŜszym 
sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:  

1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,  
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem 

przeznaczonym na stały pobyt ludzi.  

2. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko naleŜy umieścić 
tabliczkę „Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”.  

3. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, 
budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a takŜe od podwórza i ogrodu oraz 
oddzielone stałą przeszkodą (park, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która 
spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim 
terenem.  

4. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone,                 
w sposób uniemoŜliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.  
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5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach 
publicznych.  

6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie 
powinny być utrzymane w naleŜytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce regularnie 
usuwane.  

7. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich powinno posiadać nieprzepuszczalne podłoŜe, być 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, wilgocią z podłoŜa i zalegającymi 
odchodami zwierzęcymi oraz być dostatecznie oświetlone i zabezpieczone przed dostępem 
owadów i gryzoni. Pomieszczenie to powinno być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz 
odszczurzane, a takŜe odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.  

8. Z pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta, gnojowica i gnojówka powinny być 
odprowadzane za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych 
zbiorników.  

9. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt powinny być zagospodarowane 
zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawoŜeniu ( Dz.U. Nr 147, poz. 1033 ). 

Płynne odchody zwierzęce oraz obornik gromadzony na płycie gnojowej powinny być 
składowane z zachowaniem odległości określonych w rozporządzeniu Min. Rolnictwa i 
Gospodarki śywnościowej z dnia 07 października 1997r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich  usytuowanie ( Dz.U. Nr 132, poz. 877 ). 

 

ROZDZIAŁ 6 

WYZNACZENIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI                                                                                 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 
 
 

§ 45 

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta 
przez szczury i myszy, w przypadku ich występowania zobowiązuje się właścicieli 
nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.  

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń 
nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, 
pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.  

3. Do zwalczania szczurów i myszy naleŜy uŜywać preparatów ogólnodostępnych (trutek), 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej 
toksyczności dla środowiska naturalnego.  

4. Trutkę naleŜy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin: marzec - kwiecień, II termin: 
wrzesień – październik, według instrukcji stosowania danego preparatu.  

5. Szczegółowe terminy przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej zasięgiem 
teren Gminy Miasta Gostynina określa Burmistrz Miasta Gostynina w uzgodnieniu                            
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyninie i podaje do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  
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ROZDZIAŁ 7 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
 

§ 46 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm.) oraz inne obowiązujące w zakresie objętym niniejszym regulaminem.  

2. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w regulaminie upowaŜniona 
jest StraŜ Miejska, której pracownicy za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu 
uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  

3. Postępowanie w sprawach objętych regulaminem toczy się według przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 

§ 47 
Regulamin wchodzi w Ŝycie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku. 
 


