
UCHWAŁA NR XL/262/2018
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., 
poz. 9941)) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, 
uchwala się co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6527).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński

1) zmiany: Dz.U. z 2018 poz. 1000, 1349, 1432

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r.

Poz. 10620



Załącznik do uchwały Nr XL/262/2018

Rady Gminy Przesmyki

z dnia 12 października 2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Sposoby zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek pozbywania się odpadów

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznie pozbywać się odpadów komunalnych 
poprzez ich zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady.

2. Na terenie Gminy Przesmyki odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące 
frakcje:

1) Odpady z grupy podstawowej:

a) szkło,

b) papier,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym odpady wielomateriałowe,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

e) niesegregowane odpady komunalne,

2) Odpady z grupy dodatkowej:

a) przeterminowane leki i chemikalia;

b) zużyte baterie i akumulatory

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe;

f) zużyte opony

§ 3. Zasady selektywnego zbierania odpadów

1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 
2 niniejszego regulaminu, w podziale na następujące frakcje:

1) Wyodrębnione odpady ze szkła, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 1 a),

2) Wyodrębnione odpady z papieru, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 1 b),

3) Łącznie odpady z metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych o których mowa 
w § 2 ust. 2, pkt 1c),

4) Wyodrębnione odpady komunalne ulegające biodegradacji, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 1 d),
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5) Odpady z grupy dodatkowej o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 2), w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych, odpowiednio w pojemnikach spełniających wymagania określone w Rozdziale 2 regulaminu 
lub luzem, poprzez dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do innych 
punktów zbiórki odpadów komunalnych, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji odpadów zebranych selektywnie należy zbierać 
w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych oddzielnie jako zmieszane odpady komunalne, oznaczone 
jako „odpady zmieszane".

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych mogą być zbierane 
i kompostowane w przydomowych kompostownikach. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
wykorzystać uzyskany kompost dla własnych potrzeb.

4. Zabrania się:

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej.

2) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na 
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

5. Opakowania po żywności oraz inne przeznaczone do odbioru powinny być pozbawione zawartości

6. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali oraz papieru należy w miarę możliwości zgnieść 
przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.

§ 4. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń

Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyłączeniem chodników na których dopuszczono płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samochodowych, właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast inne zanieczyszczenia - w miarę potrzeb. Błoto, śnieg i lód należy 
gromadzić w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 5. Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi

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

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

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

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

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

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

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Wymogi ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

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

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10620



2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne winna być wyposażona przynajmniej 
w jeden pojemnik (w tym worek) na odpady zmieszane oraz po jednym dla każdego rodzaju odbieranych 
odpadów worku (pojemniku) do selektywnej zbiórki odpadów.

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

4. Ustala się następującą kolorystykę i oznakowanie pojemników (w tym worków) do odbioru odpadów:

1) papier – kolor niebieski oznaczone napisem „Papier”

2) szkło – kolor zielony oznaczone napisem „Szkło”

3) metal, tworzywa sztuczne w tym odpady wielomateriałowe – kolor żółty oznaczone napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone – kolor brązowy oznaczone napisem „Bio”

5) odpady komunalne zmieszane (pozostałości z sortowania) oraz odpady komunalne niesegregowane – kolor 
czarny oznaczone napisem „Odpady zmieszane”

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
drogach publicznych:

1) w terenie zabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości co najmniej 500 m od kolejnego pojemnika,

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

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

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

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. Minimalne wymagania częstotliwości pozbywania się odpadów

1. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą przez 
podmiot do tego uprawniony co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

2. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 z nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą 
przez podmiot do tego uprawniony co najmniej 1 raz w miesiącu.

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

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

5. Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, którego adres i godziny otwarcia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy lub umieszczać w przeznaczonych do tego celu 
specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się w aptekach.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
którego adres i godziny otwarcia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy lub umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 
oznakowanych pojemnikach znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.
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7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiony w terminie i miejscu wyznaczonym, 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przekazany do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, którego adres i godziny otwarcia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

8. Zużyte opony należy wystawić w terminie i miejscu wyznaczonym, przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady lub przekazany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którego adres i godziny 
otwarcia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy lub pozostawiać w punktach wymiany opon.

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

10. Meble i odpady wielkogabarytowe mogą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem 
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub przekazywane do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, którego adres i godziny otwarcia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przesmyki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

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

§ 8. Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

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

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu posiadającego stosowne uprawnienie.

3. Częstotliwość usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji 
ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 9. Przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów 
komunalnych

1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 
po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
- dla Gminy Przesmyki jest to region ostrołęcko-siedlecki.

2. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, 
które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one 
być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę

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

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
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1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości.

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

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

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

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

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

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński
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