
UCHWAŁA NR XX/7/2020
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 i 5 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie Rada Gminy Nieporęt 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt, zwany dalej 
„Regulaminem”, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Nieporęt;

2) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nieporęt;

3) Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy, ustalony 
z Przedsiębiorcą i zaakceptowany przez Gminę;

4) Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) Podmiocie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę działającego na podstawie umowy zawartej z Gminą, 
realizującego zadania w zakresie odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy;

6) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany 
w Gminie przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie, prowadzony przez Gminę lub przez inny podmiot na 
zlecenie Gminy;

7) WPGO – należy przez to rozumieć „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” 
przyjęty uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Rozdział I.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez PSZOK, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do pożytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów 

samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 
następujących frakcji odpadów komunalnych:
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1) papier, w tym odpady z papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury;

2) szkło, w tym odpady ze szkła, opakowania ze szkła;

3) metale, w tym odpady metali, opakowania z metali;

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych;

5) opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach itp.;

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów np. skoszona trawa, liście, 
kwiaty, części roślin (z wyjątkiem roślin nadgniłych, porażonych przez choroby czy szkodniki itp.) gałęzie 
drzew i krzewów, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno i opakowania z drewna, odpadki 
warzywne i owocowe, w tym obierki, ogryzki (z wyjątkiem cytrusów, w szczególności grejpfrutów), resztki 
jedzenia (z wyjątkiem kości, resztek mięs i ryb, tłuszczów, nabiału itp.) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, niezależnie od obowiązków, 
o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 
frakcji odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych:

1) odpady niebezpieczne i chemikalia takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, tłuszcze, 
farby, tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp., określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie katalogu odpadów;

2) przeterminowane leki;

3) 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;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE);

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyte opony;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach 
domowych, w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp.;

9) odzież, tekstylia i opakowania z tekstyliów;

10) popiół z palenisk domowych;

11) poświąteczne choinki (naturalne).

3. Przedsiębiorcy i Podmioty dokonują selektywnego odbioru frakcji odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są postępować z odpadami komunalnymi, o których mowa 
w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są postępować 
z odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2 zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

6. Zaleca się, aby selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, przed 
włożeniem ich do pojemnika lub worka były (jeśli rodzaj materiału, z którego odpady te zostały wykonane na 
to pozwala):

1) całkowicie opróżnione z zawartości;

2) pocięte na kawałki;

3) zgniecione lub złożone.

7. Z odpadami komunalnymi nie wymienionymi w ust. 1 i 2, zwanymi w dalej w Regulaminie 
,,niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości zobowiązani są 
postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
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8. Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych uważa się za spełniony jeżeli:

1) odpady komunalne, o których w ust. 1 i 2, zbierane są oddzielnie w odrębnych workach lub pojemnikach, 
z zastrzeżeniem pkt 2;

2) odpady komunalne typu metal, w tym odpady metali, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, w tym 
odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe np. 
kartony po mleku i sokach itp. zbierane są łącznie w jednym worku lub pojemniku;

3) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 i 2, nie są zbierane w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa 
w ust. 7, z wyjątkiem odpadów zatłuszczonych, zabrudzonych np. ręczniki papierowe, zużyte chusteczki 
higieniczne, papier zatłuszczony i zabrudzony, w tym naczynia papierowe, pieluchy jednorazowe i inne 
materiały higieniczne, zatłuszczone naczynia plastikowe itp.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK odpady 
komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 i ust. 2 pkt 1 - 10 wytworzone w gospodarstwach domowych, 
odpady te można dostarczać do PSZOK przez cały rok, w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opady komunalne, o których mowa w ust. 1, przyjmowane są w PSZOK wyłącznie jako odpady zebrane 
w sposób selektywny.

3. Odpady komunalne niebezpieczne i chemikalia, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 1, przyjmowane są 
w PSZOK w zamkniętych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalne informacje 
(etykiety), umożliwiające identyfikację odpadu w chwili przekazania.

4. Zbieranie w PSZOK odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z zasadami 
określającymi sposób świadczenia usług przez PSZOK określonymi odrębną uchwałą.

4. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 8, jaką właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK określa odrębna uchwała.

§ 4. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego: 

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, np. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, następuje poprzez zamiatanie, zbieranie, 
zmywanie, odgarnianie itp., z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z miejsc, o których mowa w pkt 1 powinno odbywać 
się według następujących zasad:

a) uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy gromadzić w miejscach niepowodujących 
zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym, np. na granicy chodnika,

b) lód należy usuwać z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów 
i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 
i placach, z zastrzeżeniem lit. c,

c) zabrania się uprzątania z miejsc, o których mowa w pkt 1: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na 
teren jezdni oraz składowania tych zanieczyszczeń pod drzewami;

3) w przypadku, w którym z chodnikiem graniczy pas zieleni, obowiązkiem, o którym mowa w pkt 1, 
obciążony jest właściciel pasa zieleni.

§ 5. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza 
myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać 
się przy użyciu środków ulegających biodegradacji w miejscach:

a) nie przeznaczonych do użytku publicznego,

b) o utwardzonej i szczelnej nawierzchni,
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c) posiadających odprowadzenie powstających ścieków podczas mycia do kanalizacji lub zbiornika 
bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że 
powstające z mycia ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do 
ziemi;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się:

a) wyłącznie na utwardzonym podłożu,

b) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, szczególnie powierzchni gleby oraz wód,

c) w sposób umożliwiający usunięcie powstających podczas naprawy odpadów zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy stosować:

a) pojemniki o pojemności 120 lub 240 litrów – przeznaczone do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) kolorowe worki o pojemności od 60 do 120 litrów, oznaczone odpowiednim napisem zgodnie z ich 
przeznaczeniem:

ba) worki koloru niebieskiego z napisem „Papier” – przeznaczone do zbierania papieru, w tym odpadów 
z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,

bb) worki koloru zielonego z napisem „Szkło” – przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpadów ze szkła, 
opakowań ze szkła,

bc) worki koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone do zbierania metali, 
w tym odpadów metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów tworzyw sztucznych, 
opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowe np. kartonów po mleku i sokach itp.

bd) worki koloru brązowego z napisem „Bio” – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6;

2) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należy stosować:

a) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów – przeznaczone do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 3;

b) kolorowe pojemniki tzw. zestawy recyklingowe o pojemności co najmniej 1100 litrów oznaczone 
odpowiednim napisem zgodnie z ich przeznaczeniem:

ba) pojemniki koloru niebieskiego z napisem „Papier” – przeznaczone do zbierania papieru, w tym 
odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,

bb) pojemniki koloru zielonego z napisem „Szkło” – przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpadów ze 
szkła, opakowań ze szkła,

bc) pojemniki koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone do zbierania metali, 
w tym odpadów metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów tworzyw sztucznych, 
opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowe np. kartonów po mleku i sokach itp.

bd) pojemniki koloru brązowego z napisem „Bio” – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.
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2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, zobowiązani są dostosować pojemność i ilość pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 
a, do ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
tak by nie dopuszczać do dostawiania do tych pojemników niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7, zebranych w workach.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, zobowiązani są dostosować pojemność i ilość pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 
a, do ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz do ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych, tak by nie dopuszczać do dostawiania do tych pojemników niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7 zebranych w workach.

4. Wymagania w zakresie ilości oraz pojemności pojemników określone w ust. 3, obowiązują również 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym 
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:

1) znormalizowane pojemniki o pojemności od 120 l (norma PN-EN840) - przeznaczone do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

2) kontenery o pojemności od 5 m3 - otwarte lub zamknięte, w zależności od rodzaju odpadów na jakie 
przeznaczony jest dany kontener; 

3) kolorowe pojemniki lub worki o pojemności od 35 l, tzw. ,,zestawy recyklingowe”, oznaczone 
odpowiednim napisem zgodnie z ich przeznaczeniem:

a) pojemniki koloru niebieskiego z napisem „Papier” – przeznaczone do zbierania papieru, w tym odpadów 
z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,

b) pojemniki koloru zielonego z napisem „Szkło” – przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpadów ze 
szkła, opakowań ze szkła,

c) pojemniki koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone do zbierania metali, 
w tym odpadów metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów tworzyw sztucznych, 
opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowe np. kartonów po mleku i sokach itp.,

d) pojemniki koloru brązowego z napisem „Bio” – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6;

4) kosze uliczne i przystankowe o pojemności od 25 l;

5) inne specjalne pojemniki lub worki o pojemności od 5 l - przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, właściciele terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego oraz właściciele dróg publicznych zobowiązani są dostosować pojemność i ilość 
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których 
mowa w § 2 ust. 7, do ilości osób korzystających z nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się według 
następujących zasad:

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i na każdego pracownika;

2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i na każdego pracownika;

3) dla lokali usługowych, handlowych itp. – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej;

4) dla punktów handlowych prowadzonych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego;

5) dla lokali gastronomicznych oraz ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu – 25 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne;
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6) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki itp. – 20 l na jedno łóżko;

7) dla zakładów rzemieślniczych, leczniczych np. ośrodki zdrowia, usługowych i produkcyjnych, urzędów, 
instytucji, działalności gospodarczych itp. w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 120 l na 
każdych 10 pracowników;

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

9) dla działek rekreacyjnych i ogrodów działkowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na 
każdą nieruchomość w okresie użytkowania nieruchomość;,

10) dla miejsc publicznych np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp. - kosze uliczne 
i przystankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 8. Określa się warunki rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych:

1) miejsce na lokalizację pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
powinno być wyodrębnione w granicach danej nieruchomości, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

2) kosze uliczne i przystankowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, rozmieszcza się na terenach użytku 
publicznego i na przystankach komunikacji publicznej w sąsiedztwie oznaczenia przystanku lub wiaty 
przystankowej, a w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń tego 
ruchu.

§ 9. Określa się następujące warunki utrzymania przez właścicieli nieruchomości pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym:

1) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny:

a) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy pomocy pojazdów przeznaczonych do odbioru 
odpadów, z zastrzeżeniem, że pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 7, powinny być zaopatrzone w kółka ułatwiające 
transport tych pojemników;

b) posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych 
czynników zewnętrznych oraz uniemożliwiającą dostęp do odpadów (np. zwierzętom, ptactwu, itp.),

c) zostać zabezpieczone przed możliwością wywrócenia (np. przez zwierzęta, itp.),

d) być poddawane cyklicznemu myciu (wewnątrz i na zewnątrz), co najmniej raz na pół roku w sposób 
nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

e) być poddawane bieżącym przeglądom i konserwacji oraz wymianie w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia, uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie;

2) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone oraz pozbawione elementów 
takich jak: pokrywa, kółka itp.;

3) worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone oraz powinny zostać 
zabezpieczone przed możliwością ich otwarcia lub rozerwania (np. przez zwierzęta, ptactwo, itp.).

Rozdział III.
Zasady dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów

§ 10. Określa się następujące zasady dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

1) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów należy do 
właściciela danej nieruchomości, na której miejsca te zostały wyznaczone;

2) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny;
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a) posiadać utwardzoną i równą powierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i innych 
zanieczyszczeń, w taki sposób aby nie dochodziło do zanieczyszczeń odciekami wód i gleby,

b) być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe oraz dostępem osób trzecich;

3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości poprzez ich bieżące zamiatanie 
i uprzątanie;

4) nie należy dopuszczać do przepełniania się pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (bezpośrednio z terenu nieruchomości):

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 7 – co najmniej raz na dwa 
tygodnie,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1- 5 – co najmniej raz na 
cztery tygodnie,

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 6:

ca) w okresie od kwietnia do października – co najmniej raz na dwa tygodnie,

cb) w okresie od listopada do marca – co najmniej raz na cztery tygodnie,

d) poświąteczne choinki (naturalne) – co najmniej raz w roku,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia 
i opakowania z tekstyliów oraz zużyte opony – co najmniej dwa razy w roku;

2) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 5 – co najmniej trzy razy 
w tygodniu,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 – co najmniej dwa razy 
w tygodniu,

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 6:

ca) w okresie od kwietnia do października – co najmniej trzy razy w tygodniu,

cb) w okresie od listopada do marca – co najmniej dwa razy w tygodniu,

d) poświąteczne choinki (naturalne) – co najmniej raz w roku,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia 
i opakowania z tekstyliów oraz zużyte opony – co najmniej dwa razy w roku.

2. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 7 - należy zbierać 
w pojemnikach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, które powinny być wystawione poza teren 
nieruchomości, np. w altanach zewnętrznych, przy furtce, przy ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika, itp.,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 - należy zbierać 
w workach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. ba-bc, które powinny być wystawione poza teren 
nieruchomości, np. w altanach zewnętrznych, przy furtce, przy ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika, itp.,
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c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 6 - należy zbierać w workach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. bd, natomiast odpady typu 
gałęzie, tuje itp. należy pociąć na odcinki nie większe niż metr długości, powiązać i następnie wystawić 
poza teren nieruchomości, np. przy furtce, przy ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika, itp.,

d) poświąteczne choinki (naturalne) - należy wystawić poza teren nieruchomości np. przy furtce, przy 
ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika, itp.,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia 
i opakowania z tekstyliów oraz zużyte opony - należy wystawić poza teren nieruchomości, np. przy 
furtce, przy ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika itp.;

2) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 7 - należy zbierać 
w pojemnikach określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, które powinny być ustawione w wyznaczonych 
miejscach lub znajdować się altanach śmietnikowych,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 - należy zbierać 
w pojemnikach określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. ba - bc, które powinny być ustawione w wyznaczonych 
miejscach,

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 6 - należy zbierać w pojemnikach określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. bd, które należy ustawić 
w wyznaczonych miejscach, natomiast odpady typu gałęzie, tuje itp. należy pociąć na odcinki 
nie większe niż metr długości, powiązać i następnie zebrać w wyznaczonych miejscach,

d) poświąteczne choinki (naturalne) - należy ustawiać w pobliżu pojemników służących do zbierania 
odpadów komunalnych lub przy altanach śmietnikowych, ewentualnie w innych wyznaczonych 
miejscach,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia 
i opakowania z tekstyliów oraz zużyte opony - należy ustawiać w pobliżu pojemników służących do 
zbierania odpadów komunalnych lub przy altanach śmietnikowych, ewentualnie w innych wyznaczonych 
miejscach.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą 
kompostować odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 6, w kompostownikach przydomowych.

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2, wytworzone na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, należy przekazywać Podmiotowi poprzez wystawienie ich do godz. 7:00 rano w dniu 
wyznaczonym w Harmonogramie w następujący sposób:

1) w przypadku posiadania altany śmietnikowej - należy otworzyć altanę; z zastrzeżeniem, że w dniu odbioru 
odpadów komunalnych wewnątrz altany powinny znajdować się tylko odpady podlegające odbiorowi, bez 
zbędnych dodatkowych przedmiotów, tak by nie dochodziło do ewentualnego ich zabrania;

2) w przypadku braku altany śmietnikowej - pojemnik lub worki należy wystawiać poza teren nieruchomości, 
np. przy furtce, przy ogrodzeniu, przy krawędzi chodnika itp., w miejscu umożliwiającym swobodny 
dojazd Podmiotu, niepowodujący zakłóceń dla ruchu pieszego i kołowego.

5. W przypadku, gdy pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych nie będą 
udostępnione w sposób określony w ust. 4 i z tego powodu nie będą mogły zostać odebrane, zostaną one 
odebrane dopiero po ich prawidłowym udostępnieniu, w kolejnym dniu odbioru wyznaczonym 
w Harmonogramie.

6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Podmiot, polegającego na nieodebraniu od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych zgodnie 
z Harmonogramem, właściciel danej nieruchomości może zgłosić taki przypadek poprzez zgłoszenie 
reklamacji. Tryb i sposób zgłaszania reklamacji określa odrębna uchwała.

7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą pozbywać się następujących 
frakcji odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych także poprzez dostarczenie:
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1) przeterminowanych leków - do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju 
odpady, zlokalizowanych w Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o. o. adres: ul. Podleśna 4, 05-126 
Nieporęt;

2) zużytych baterii i akumulatorów - do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego 
rodzaju odpady, zlokalizowanych w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy, np. w szkołach, 
w sklepach, w ośrodkach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy itp.; informacja o lokalizacji tych pojemników 
podlega podaniu przez Urząd Gminy do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez jej udostępnienie 
na stronie internetowej www.nieporet.pl;

3) małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. „drobnych elektroodpadów”), tj. 
telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, baterie i akumulatory, tonery, żarówki itp. - do specjalnych 
pojemników służących do zbierania tego rodzaju odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach 
na terenie Gminy oznaczonych nazwą „Gminny Punkt Elektroodpadów” (GPE); informacja o lokalizacji 
tych pojemników podlega podaniu przez Urząd Gminy do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez 
udostępnienie na stronie internetowej www.nieporet.pl.

§ 12. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 7:

a) z działek rekreacyjnych - co najmniej raz na cztery tygodnie,

b) z obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych, obiektów i lokali 
gastronomicznych itp. - co najmniej raz na dwa tygodnie,

c) z koszy ulicznych i przystankowych - co najmniej trzy razy w tygodniu,

d) z cmentarza - wg potrzeb z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych (tak aby 
nie dopuszczać do przepełniania się pojemników lub kontenerów i wydostawania się z nich odpadów);

2) odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 zbieranych w sposób selektywny - według bieżących potrzeb, 
z uwzględnieniem utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym (tak aby nie dopuszczać do przepełniania się pojemników lub worków 
i wysypywania się z nich odpadów).

2. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości, należy zbierać w pojemnikach lub workach 
określonych w § 7 ust. 1, z zachowaniem minimalnej pojemności określonej w § 7 ust. 2, które powinny 
być wystawione w wyznaczonych miejscach, w dniu odbioru tego rodzaju odpadów wynikającego 
z umowy zawartej indywidualnie przez właściciela nieruchomości z Przedsiębiorcą w zakresie odbioru tych 
odpadów;

2) odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości, należy przekazywać Przedsiębiorcy w sposób 
zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) w przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady 
inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia i pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości 
mają zastosowanie odrębne przepisy prawa.

§ 13. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością wynikającą z ich pojemności oraz z zużycia 
wody (ustalanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego, a w przypadku braku takiego wodomierza 
w oparciu o obowiązujące normy zużycia wody), zapewniającą niedopuszczanie do przepełniania się tych 
zbiorników i wylewania nieczystości ciekłych na powierzchnię ziemi; zbiorniki do gromadzenia 
nieczystości ciekłych muszą być szczelne, natomiast ich pojemność powinna wystarczać na opróżnianie ich 
nie częściej niż raz w tygodniu;

2) toalety przenośne przeznaczone do użytku własnego lub publicznego (np. kabiny sanitarne przenośne itp.) 
powinny być opróżniane, myte i odkażane z częstotliwością:
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a) w okresie maj - wrzesień - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

b) w okresie październik - kwiecień - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Określa się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych 
z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być zlokalizowane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz 
w sposób umożliwiający dojazd do tych urządzeń specjalistycznych samochodów służących do ich 
opróżniania;

2) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe pozbywają się nieczystości ciekłych 
w nich zgromadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

3) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych pozbywają się 
wytworzonych w trakcie eksploatacji danego urządzenia osadów ściekowych zgodnie z odrębnymi 
przepisami prawa.

3. Dopuszcza się na terenie Gminy korzystanie z toalet przenośnych przeznaczonych do użytku własnego 
lub publicznego (np. kabiny sanitarne przenośne itp.), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z toalet przenośnych powinno odbywać się w sposób 
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku oraz utrzymanie toalet w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z WPGO

§ 14. W ramach realizacji wymagań wynikających z WPGO określa się następujące kierunki działań 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz kształtowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy:

1) promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych między innymi poprzez:

a) świadomą konsumpcję,

b) racjonalne planowanie zakupów artykułów spożywczych celem zapobiegania marnotrawieniu żywności,

c) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania,

d) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

e) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,

f) używanie toreb wielokrotnego użytku,

g) propagowanie tworzenia punktów:

ga) ponownego użycia i pobrania (wymiany), do których można przynosić używane lub niepotrzebne 
rzeczy, w tym niepotrzebną ale zdatną do ponownego użycia odzież,

gb) napraw rzeczy, produktów itp.,

gc) wymiany różnych rzeczy np. giełd wymiany urządzeń domowych, zabawek, książek, ubrań itp.,

h) propagowanie tworzenia banków żywności;

2) promowanie właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) promowanie indywidualnego zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie w kompostownikach 
przydomowych, zagospodarowywanie w biogazowniach rolniczych itp.;

4) organizowanie i prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi;
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5) monitorowanie i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie 
Gminy.

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

§ 15. 1. W ramach ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe zobowiązane są do:

1) sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stwarzały i nie stanowiły 
zagrożenia dla otoczenia, a także nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;

2) reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku publicznego oraz nocnego 
odpoczynku wywołanego zachowaniem zwierząt;

3) zabezpieczenia miejsca, w którym przebywają swobodnie zwierzęta domowe, w sposób uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się tych zwierząt poza jego obszar;

4) prowadzenia psów na smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, natomiast psów rasy 
uznawanej za agresywną oraz psów mogących stanowić zagrożenie - na smyczy i w kagańcu pod opieką 
osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli; z zastrzeżeniem ust. 2;

5) obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy psów:

a) u których występują przeciwskazania anatomiczne czy zdrowotne,

b) wykorzystywanych do celów specjalnych,

c) przewodników, opiekunów osób niepełnosprawnych,

d) używanych w dogoterapii,

e) do 12 miesiąca życia.

2. Dopuszcza się zwolnienie psów ze smyczy wyłącznie na terenach zielonych, mało uczęszczanych oraz 
wyznaczonych, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy to 
psów rasy uznawanej za agresywną oraz psów mogących stanowić zagrożenie.

3. Psy pozostawione bez dozoru i opieki traktowane będą jako bezdomne i mogą być na zlecenie Gminy 
wyłapane i umieszczone w schronisku dla zwierząt.

4. W ramach ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe oraz wrzucania ich do 
specjalnych oznaczonych pojemników na tego rodzaju odpady;

2) w przypadku braku pojemników, o których mowa w pkt 1 można wrzucać zanieczyszczenia spowodowane 
przez zwierzęta domowe do pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz koszy ulicznych lub przystankowych.

Rozdział VII.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach

§ 16. 1. Określa się następujące wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich, na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej: 

1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt, spełniających wymogi określone 
w odrębnych przepisach;

2) utrzymywanie zwierząt z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;

3) utrzymywanie zwierząt w taki sposób, aby nie stwarzały one i nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia, 
a także nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;

4) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed opuszczeniem jej przez zwierzęta;
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5) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

6) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych związanych z utrzymywaniem zwierząt 
gospodarskich w sposób przewidziany w Regulaminie oraz w odrębnych przepisach prawa;

7) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach 
i innych miejscach publicznych.

2. Osoby utrzymujące pnie pszczele, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności i dołożenia 
starań, aby hodowla ta nie była uciążliwa dla osób trzecich. Ule z pszczołami należy ustawiać w odległości co 
najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby utrzymywanie pszczół nie stanowiło zagrożenia 
dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

3. Obiekty zamknięte przeznaczone do utrzymywania zwierząt gospodarskich powinny być zlokalizowane 
z zachowaniem strefy ochronnej wynoszącej: 2 m odległości od granicy nieruchomości i nie mniejszej niż 5 m 
odległości od budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości. 

4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach zwartej zabudowy w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach 
użyteczności publicznej.

Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy podlegają obszary, na których znajdują się: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne;

2) obiekty, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub hodowlane;

3) magazyny żywności i płodów rolnych;

4) lokale gastronomiczne wraz z ogródkami gastronomicznymi;

5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

6) obiekty związane z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

7) obiekty związane z gospodarką odpadami.

2. Deratyzację obszarów, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzać cyklicznie dwa razy do roku 
w miesiącach kwietniu i październiku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Deratyzację należy przeprowadzać bezzwłocznie w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, 
stwarzającej zagrożenie sanitarno - epidemiologiczne bez względu na to jakiego obszaru dotyczy zagrożenie.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 3, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik
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