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UCHWAŁA Nr XXVIII/143/2013
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 18 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1))oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu Rada Gminy Policzna uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Policzna Nr XXVI/129/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567,z 2013r. poz.153)

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Zenon Mazur
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/143/2013
Rady Gminy Policzna
z dnia 18 marca 2013r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Policzna, zwany dalej „regulaminem”,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do
odbierania następujących rodzajów odpadów:
1)

zmieszane odpady opakowaniowe, w tym papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (opakowania
wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub
przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

2)

opakowania z tworzyw sztucznych,

3)

metale,

4)

opakowania szklane,

5)

meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu
na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach)

6)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

7)

przeterminowane leki i chemikalia,

8)

zużyte baterie i akumulatory,

9)

zużyte opony,

10) odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni z wyjątkiem
odpadów pochodzących z oczyszczania placów i ulic),
11) gruz,
12) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami komunalnymi”.
§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, za wyjątkiem części chodnika na którym dopuszczony jest
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika.
§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami, jest dozwolone pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,
2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona, gdy zakres wykonywanej naprawy związany jest z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem, że
nie powoduje zanieczyszczenia otoczenia i zagrożeń dla środowiska. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
b) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240l, 360l, 1100l, 1500l;
c) worki o pojemności od 60 do 120 l;
d) kontenery o pojemności do 10 m3;
2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) Zabudowa jednorodzinna:
- nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120l na odpady zmieszane,
b) dwa worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
c) jeden worek 80l z folii LDPE na szkło,
d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji.
- nieruchomości zamieszkałe przez 3-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 240l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej pojemności 240l;
b) trzy worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
c) jeden worek 80l z folii LDPE na szkło,
d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji.
- nieruchomości, na której zamieszkuje 5-6 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności 360l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej pojemności 360l,
b) cztery worki 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
c) dwa worki 80l z folii LDPE na szkło,
d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji.
- nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120l na odpady zmieszane na każde kolejne dwie osoby lub
odpowiednio większy pojemnik,
b) dodatkowo jeden worek 120l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe na każde kolejne dwie osoby,
c) dodatkowo jeden worek 80l z folii LDPE na szkło na każde kolejne dwie osoby,
d) jeden worek o pojemności 120l na odpady ulęgające biodegradacji.
2) Zabudowa wielorodzinna:
a) jeden kontener 1100l na odpady zmieszane, przypadający na 60 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny,
b) jeden kontener 1100l na odpady papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe przypadający na 60 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny,
c) jeden kontener 240l na szkło przypadający na jeden budynek wielorodzinny.
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§ 6.1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na
odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu 3l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
8) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i 5 l poza tym okresem;
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę worków lub pojemników do selektywnego gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych
przedsiębiorcy, na zasadach określonych w umowie.
§ 7. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne (nieruchomości dwufunkcyjne), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych powstających w pomieszczeniach w których nie zamieszkują mieszkańcy.
§ 8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomościach, na twardej, równej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
§ 9.1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240 l i worki z odpadami powinny zostać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu
gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającego miejsce na
gromadzenie odpadów, alternatywnie:
a) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości,
b) warunki korzystania z urządzonego już z istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów.
§ 10. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla
zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby
okresowej ich dezynfekcji i dezynsekcji.
§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie na drogach publicznych:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej rozmieszcza się kosze o pojemności 35 L,
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
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3) kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych powinny być:
a) rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich wszystkich użytkowników w/w terenów,
b) ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiać ich
swobodne opróżnianie,
c) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych
i przebywania znacznej ilości osób.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę lub poprzez ich
dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3. Odbieranie odpadów odbywać się będzie z częstotliwością określoną przez Gminę w harmonogramie,
który zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości zamieszkałych;
4. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie odpady umieszczone w pojemnikach i workach przeznaczonych na ten cel. Pozostałe odpady zbierane selektywnie właściciele nieruchomości dostarczą
we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
5. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w Rozdziale 3, a także umieszczone
w pojemnikach i workach innych niż przeznaczone na ten cel, nie będą odbierane.
§ 13. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
1. Odpady komunalne zmieszane:
1) domy jednorodzinne – 2 x miesiąc;
2) budynki wielorodzinne- nie rzadziej niż 2 x miesiąc.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie:
1) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe z terenów zabudowy jednorodzinnej – 1 x miesiąc;
2) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe z terenów zabudowy wielorodzinnej – 1 x miesiąc;
3) odpady wielkogabarytowe – 1 x rok;
4) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – z częstotliwością 2 razy
w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki i chemikalia, zużyte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie, przeterminowane leki – dostarczane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach otwarcia oraz umieszczane w pojemnikach
wskazanych przez pracownika obsługującego punkt.
§ 14.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpady segregowane – nie rzadziej niż 1 x miesiąc;
b) odpady niesegregowane – nie rzadziej niż 2 x miesiąc;
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należy dostosować
do specyfikacji działalności prowadzonej na nieruchomości.
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§ 15. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
§ 16.1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez uprawnione podmioty z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być
zależna od ilości zużytej wody.
2. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów ściekowych przez
wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem odpadów
są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lata 2018-2023 uchwalonego 22 października 2012r. uchwałą
Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
§ 18. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.
Rozdział 9
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
a) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez
dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,
b) utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach,
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, które w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami domowymi ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia w
schronisku.
§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach
użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.
§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą koszty związane z ich schwytaniem w razie ucieczki,
dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia w schronisku.
Rozdział 10
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 22. Zwierzęta gospodarskie, powinny być trzymane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych i odpowiednio dostosowanych.
§ 23. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego przepędzania ich
przez drogi publiczne oraz usuwania odchodów w przypadku zanieczyszczenia miejsc publicznych.
§ 24. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
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2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem, gnojówką i gnojowicą, w sposób przewidziany
dla ścieków;
3) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku –
wiosną i jesienią;
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 11
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania
§ 25.1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Policzna
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym
terminie wiosną, w drugim terminie jesienią oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na
terenie nieruchomości.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391) do wyłącznej kompetencji Rady gminy należy uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy. Zakres uregulowań określony jest w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
stanowi katalog zamknięty i obejmuje m. in.: określenie sposobu realizacji selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów, obowiązków dotyczących utrzymywania zwierząt domowych oraz gospodarskich oraz wyznaczenia obszarów podlegających deratyzacji. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy ma obowiązek dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił w dniu
22.10.2012r. Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszego regulaminu jest w pełni uzasadnione.

