Uchwała Nr XXVIII/165/2016
Rady Miasta Pionki
z dnia 31.05.2016 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014
r. poz. 87) Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki”
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miasta Pionki Nr XXXIII/261/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku w
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r.
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Załącznik do uchwały Rady Miasta Pionki nr XXVIII/165/2106 z dnia 31.05.2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pionki

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA PIONKI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4, określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia,
jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność;
2) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących
mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji
indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do
przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
3) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;
5) budynku użyteczności publicznej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6) budynku zamieszkania zbiorowego – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
7) chowie zwierząt – rozumie się to pojęcie w sposób, w jaki zostało ono użyte w ustawie z 16 września
2011 r. o ochronie zwierząt, a więc są to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, albo działalność człowieka
polegającą na utrzymywaniu zwierząt w celu wykorzystania ich cech użytkowych dla zaspokojenia
różnych potrzeb, także w celach hobbystycznych; chów zwierząt polega na zapewnieniu zwierzętom
prawidłowych warunków bytowania, rozwoju i rozrodu, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój
pożądanych cech;
8) dysponującym lokalem – należy przez to rozumieć jako właściciela, lokatora, posiadającego lub
korzystającego z lokalu;
9) gminie – należy przez to rozumieć gminę miejską Pionki;
10) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć stawki określone zgodnie z treścią art. 6 ust. 2
ustawy;
11) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie gminy, określający częstość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6r ust.
3 ustawy;
12) hodowli zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu)
zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt
gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia, prowadzone w warunkach prawidłowego
chowu (art. 2 pkt 4 ustawy z 27 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich;
13) kompostowaniu (organiczny recykling) – rozumie się przez to proces odzysku R3, czyli recykling lub
regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
14) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię służącą do kompostowania odpadów
organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;
15) korzystającym z lokalu – należy rozumieć przez to posiadającego tytuł prawny do lokalu lub
korzystającego z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym, zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
16)lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;
17) lokatorze – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub
posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy z 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
18) metodzie ustalania opłat – należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych w ustawie sposobów
opierający się na zadeklarowanej liczbie mieszkańców (art. 6j ust. 1 ustawy);
19) mieszkaniu – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne
wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego;
20) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z zapisami art. 46 i 461 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
21) nieruchomościach dwufunkcyjnych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują
mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, dla których wysokość
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opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy;
22) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust.
2 ustawy, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej
i samorządowej, domy oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji
pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków,
ciepłownie, stacje kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, boiska i stadiony
sportowe, skateparki, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, areszty śledcze, parki, place,
zieleńce i publiczne obszary zielone, ogrody działkowe, garaże, ulice i drogi wraz z chodnikami i
ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad,
przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele ,
gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, biura, sklepy, wszelkiego
rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;
23) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek
bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
24) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot , których posiadacz pozbywa się,
zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany
25) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ;
26) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady
komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
27) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o
odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań
28) odpadach posortowniczych – należy rozumieć przez to odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów
wymienionych w art.3 ust. 2 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 ppkt. a ustawy;
29) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
30) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, charakteryzujący się tym, że jego
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się
wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,
31) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów;
32) odzysku – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady
służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym
przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;
33) operatorze – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do
rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na
mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór odpadów komunalnych;
34) planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to wojewódzki plan gospodarki odpadami;
35) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do
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dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
36) ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub
części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były
przeznaczone;
37) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów;
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na
nieruchomości;
38) posiadającym lokal – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,
w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
39) poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk)– należy go
rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;
40) poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania (dalej – redukcja) – należy go rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego
rozporządzenia wykonawczego,
41) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie
wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka,
która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności
regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli, wpisany do rejestru działalności
regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy;
42) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie
poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;
43) przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu,
czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się
odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek
innych czynności wstępnego przetwarzania;
44) punkcie selektywnego zbierania – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy,
zlokalizowany na terenie miasta Pionki
45) recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje
to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku
energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do
celów wypełniania wyrobisk;
46) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie się przez to zakład
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania
odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający
termiczne przekształcanie odpadów;
47) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów,
w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi
samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
48) sezonie – należy przez to rozumieć pojęcie umożliwiające realizację treści art. 6k ust. 2 pkt 4 ustawy,
a więc czasokres(-y), w których użytkowane są budynki rekreacji indywidualnej, ogrody działkowe;
49) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki
ustalone uchwałą Rady Miasta Pionki na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
50) systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie skoordynowane
działania zmierzające do realizacji zasad gospodarowania odpadami, a więc zapobieganie i
ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku lub recykling, wreszcie unieszkodliwianie;
system obejmuje więc wszystkie czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a więc
selektywne zbieranie, dalej odbiór, transport i zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk,
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recykling i unieszkodliwianie realizowane przez podmioty wyspecjalizowane i regionalną instalację;
zarządzający systemem jest także jego elementem;
51) umowach – należy przez to rozumieć umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisywane przez
właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy;
52) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
53) ustawie o odpadach należy rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r., ( Dz.U. z 2013, poz.21 ze zm.)
54) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy; odpady:
a) na placu budowy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy, należą do wykonawcy robót budowlanych,
b) na drogach publicznych, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, należą do zarządu drogi,
c) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy
należą do gminy;
55) właścicielu lokalu – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) oraz ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1222 ze zm);
56) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - (dalej: WPGO) – należy przez to rozumieć aktualny
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat
2018 – 2023, z załącznikami przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 211 i/lub 12 z
dnia 22 października 2012 r.
57) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną
obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot,
który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
58) zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;
59) zabudowie śródmiejskiej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;
60) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
61) zabudowie zagrodowej – rozumie się przez to, zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;
62) zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zastosowane w odniesieniu do
produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:
a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania
produktu,
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;
63) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu
odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów,
64) zespołach budynków rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć np. ośrodki wypoczynkowe
składające się z budynków rekreacji indywidualnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
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z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
65) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały - art. 4 ust. 16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt ;
66) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza - art. 4 ust. 17 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ;
67) zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ;
68) przepisach związanych – rozumie się przez to:
a) ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r. poz.21.);
b) ustawę z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
c) ustawę z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 625 z późn. zm.);
d) ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007
r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
e) ustawę z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.);
f) ustawę z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139);
g) ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 687 z póź.zm);
h) ustawę z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j Dz.U. z 2015 r.,
poz. 140 z późn. zm.);
i) ustawę z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.);
j) ustawę z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 17 z późn. zm.);
k) ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.);
l) ustawę z 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);
m) ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze. zm.);
n) ustawę z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290);
o) ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.);
p) ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892);
q) ustawę z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1222 ze zm.);
r) ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.);
s) ustawę z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419 z
późn. zm.);
t) ustawę z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);
u) ustawę z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2016 r., poz. 542);
v) ustawę z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1413 z późn.
zm.);
w) ustawę z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.);
x) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz.U. z
2005 r. Nr 230, poz. 1960);
y) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
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warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z
późn. zm.);
z) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422);
aa) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody. (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
bb) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687);
cc) ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
599);
dd) ustawę z 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.);
ee) ustawę z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.);
ff) ustawę z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 395 z późn. zm.);
gg) ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące:
1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ustala się:
1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki
i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
2) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymaganiami określonymi w regulaminie, polegający na:
a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w
sposób opisany w niniejszym regulaminie w § 4,
b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie
uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób opisany w niniejszym regulaminie w Rozdziale III,
c) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych
w ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach,
torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na
których obiekty te są zlokalizowane,
d) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na skwerach, trawnikach i innych przestrzeniach
publicznych,
e) niezwłocznym usunięciem opału złożonego na terenie przeznaczonym do publicznego użytku, nie
później jednak niż w ciągu 12 godzin. Miejsce jego tymczasowego złożenia należy oczyścić,
f) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w
terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym dwa razy w roku właścicielom
nieruchomości oraz dysponującym lokalem przez gminę miejską Pionki lub operatora, który
zawarł z gminą umowę; harmonogram będzie zamieszczony również na stronie internetowej
miasta www.pionki.pl
3) obowiązek uwzględniania w trakcie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych i zabiegów związanych z utrzymaniem czystości i porządku, innych przepisów
obligujących do:
a) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania
odpadów lub materiałów budowlanych wyłącznie po uzyskaniu wymaganej zgody zarządcy drogi,
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zgodnie z przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460
z późn. zm.),
b) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów
śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) przy użyciu piasku, środków
chemicznych nie działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz.U. z
2005 r. Nr 230, poz. 1960),
c) uprzątania, poprzez ich usuwanie, nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
realizując w ten sposób zapisy mówiące o ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich – § 2
pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z
późn. zm.),
2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:
1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym
należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem
chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć
służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
2) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po
zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących
miejscach:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane
jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i
specjalnie oznaczonych.
4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na
terenie nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do niego pojazdów
mechanicznych. Drobne naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie
płynów, regulacje i wymianę drobnych elementów, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami ustawy.
§4
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia zbierania i odbierania odpadów:
1) wyposażenie w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i zapewnienie miejsca na
pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości,
2) wyposażenie w pojemniki miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz w worki dla
właścicieli w zabudowie jednorodzinnej w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zapewnia
gmina,
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 1422);
4) prowadzenie selektywnego zbierania na terenie wszystkich rodzajów nieruchomości następujących
frakcji odpadów komunalnych, pogrupowanych w urządzeniach do gromadzenia:
a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma oraz opakowania biodegradowalne itd.),
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b) tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych,
c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
d) bioodpadów, w tym odpadów zielonych,
5) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków jest
wymagane we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości. W zabudowie
jednorodzinnej właściciele nieruchomości powinni korzystać z przydomowego kompostownika na
terenie działki,
6) odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane
w przydomowym kompostowniku, należy je zagospodarować we własnym zakresie lub samodzielnie
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) w sytuacji gdy ścięte drzewa i krzewy oraz gałęzie krzewów i drzew dla ich przekazania muszą być
załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości zamieszkałej i/lub dysponujący
lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej odpłatnie zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy lub
operatora,
8) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w nieruchomościach zamieszkałych i
niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w
tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na
wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon;
9) gmina tworzy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, przy ul. Zakładowa 7 w Pionkach, w którym w
ramach zryczałtowanej opłaty za odpady będą przyjmowane z nieruchomości zamieszkałych
indywidualnie dostarczone przez właścicieli tych nieruchomości zamieszkałych posegregowane
odpady, co najmniej następujące: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, plastiki, opakowania wielomateriałowe, metale opakowaniowe, papier i tektura, szkło i
szkło opakowaniowe oraz odpłatnie odpady zielone; gmina może zorganizować zbiórkę wybranych
odpadów w dodatkowych miejscach na terenie miasta; informacje dotyczące lokalizacji miejsc
zbierania odpadów oraz godzin ich funkcjonowania dostępne są będą na stronie internetowej gminy;
10) w sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać
załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości i/lub dysponujący lokalem ma
obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić odpłatnie taki pojemnik u operatora lub przedsiębiorcy i
uiścić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadu;
11) operator ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlanoremontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych robót
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do
starosty; odpady budowlane niespełniające tego warunku przedsiębiorca operator ma obowiązek
odebrać za dodatkową opłatą,
12) okna i drzwi pochodzące z demontażu z budynku lub lokalu mieszkalnego powinien odebrać i
zagospodarować przedsiębiorca wykonujący usługę wymiany stolarki, albo odpłatnie operator lub
przedsiębiorca zbierający odpady,
13) zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy
zgromadzić w pryzmie lub workach na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego, a
następnie bezzwłocznie zgłosić ten fakt zarządcy drogi, który ma obowiązek bezzwłocznie je
odebrać.
14) przeterminowane leki będą zbierane w aptekach w specjalnych oznaczonych pojemnikach oraz
punkcie selektywnego zbierania odpadów przy ul. Zakładowej 7.
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§5
1. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
osadników oczyszczalni przydomowych:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;
zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;
2) częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich
pojemności i tempa zapełnienia;
3) częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na rok.
§6
1. Określa się, że statystyczny mieszkaniec Pionek rocznie wytwarza około 2 m3 odpadów komunalnych.
2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odpady komunalne zmieszane:
− nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej
− nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu – dla zabudowy wielorodzinnej.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
− dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc każdą ze zbieranych selektywnie
frakcji oprócz bioodpadów odbieranych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie tylko w okresie
od 1 kwietnia do 31 października,
− dla zabudowy wielorodzinnej papier i tektura nie rzadziej dwa razy na miesiąc, szkło i
opakowania szklane - nie rzadziej niż raz na miesiąc, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, bioodpady – nie rzadziej niż raz na
tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października a w pozostałym okresie raz na miesiąc
3) odpady wielkogabarytowe – raz na miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca z miejsc gromadzenia
odpadów po zgłoszeniu telefonicznym do operatora.
4) odpady elektryczne i elektroniczne – raz na miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca z miejsc
gromadzenia odpadów po zgłoszeniu telefonicznym do operatora,
5) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach następuje w miarę
potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
7) w przypadku braku możliwości terminowego odbioru odpadów z uwagi na złe warunki
atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności operator i/lub przedsiębiorca zobowiązany jest
do odbioru odpadów niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających odbiór.
3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości niezamieszkałych:
- odpady zmieszane i bioodpady nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31
października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- pozostałe odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§7
Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości:
1) operatorzy i/lub przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w
zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania
standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań
technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;
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2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów
art. 2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych oraz zgodnie z uchwałą rady
gminy wydaną na mocy art. 7 ust. 3a ustawy;
3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości
płynnych pracownicy operatora i/lub przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;
4) operator i/lub przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i
odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
5) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości,
w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w
taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód
operatora i/lub przedsiębiorcy;
6) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych
mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w godzinach od 8.00 do 14.00 w
soboty.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje 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
§8
Określa się rodzaje i minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. z 2016 r., poz. 542);
b) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr
219, poz. 1858);
c) wyglądać estetycznie i być trwale,
ustala się, że ich objętość ma wynosić: 110 , 120 , 180, 240 , 1100 litrów oraz 7000 litrów.
2) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, realizując obowiązek określony w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy, oblicza minimalną objętość pojemników na odpady zmieszane, w którą musi
wyposażyć nieruchomość przyjmując wskaźnik wytwarzania odpadów – 40 l na osobę tygodniowo,
ilość osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją, częstotliwość odbioru
odpadów zmieszanych. Pojemnik nie może być mniejszy niż 110 l.
3) na obszarach zabudowy wielorodzinnej wskazane jest organizowanie miejsca do gromadzenia
odpadów wspólnego dla dwóch lub więcej nieruchomości zamieszkałych;
4) właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań
wytwarzane, realizując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oblicza minimalną objętość
pojemników na odpady zmieszane, w którą musi wyposażyć nieruchomość, uwzględniając następujące
normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru odpadów:
a) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości
niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;
b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i
rekreacji, zajezdni, baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni
ścieków, ciepłowni, stacji kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, dworców
autobusowych, posterunków straży gminnych, policji i innych służb, strażnic straży pożarnych,
straży granicznych, zakładów karnych, aresztów śledczych, parkingów strzeżonych, bazy obsługi
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technicznej dróg, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach
budowy, placówkach handlowych, gastronomicznych i innych obiektach usługowych – 10 l na
każdego pracownika;
c) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 2 l na każde dziecko, ucznia oraz 12 l każdego
pracownika;
d) dla lokali gastronomicznych i stołówek – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 12 l na każdego pracownika;
e) dla domów opieki, hoteli, koszar, pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych, szpitali,
itp. – 15 l na jedno łóżko oraz 12 l na każdego pracownika;
f) dla rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej 20 l na każdą działkę w
okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku;
g) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady;
h) dla garaży służących działalności gospodarczej zlokalizowanych poza terenem zamieszkałej
nieruchomości przez jego właściciela – 5 l na garaż jednostanowiskowy;
i) dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe;
5) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości
odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,
odpłatnie udostępnione przez operatora lub przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy
podpisanej z gminą, albo z którym właściciel nieruchomości, zawarł umowę na odbiór odpadów
komunalnych. Worki muszą spełniać następujące wymagania:
- minimalna pojemność 120 l, koloru czarnego, o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa
LDPE o grubości minimum 0,06 mm,
§9
Określa się rodzaje i minimalną objętość pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. Worki:
1) worki do zbierania surowców wtórnych muszą spełniać następujące wymagania:
a) wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum
0,06 mm,
b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do
niego zbierane;
c) pojemność worków powinna wynosić minimum 120 l;
d) do tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do pojemników zbiorczych na
bioodpady właściciele wykorzystują worki biodegradowalne o pojemności minimum 10 l.
2) na obszarach zabudowy jednorodzinnej :
a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego;
b) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru
niebieskiego;
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu należy zbierać do
worka koloru żółtego;
d) bioodpady należy zbierać do worka koloru brązowego.
2. Pojemniki:
1) Pojemniki do bioodpadów oraz pozostałych surowców wtórnych muszą spełniać następujące
wymagania:
a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i
nadzoru rynku ( Dz.U. z 2016 r., poz. 542) dla poszczególnych rodzajów odpadów;
b) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w
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sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr
219, poz. 1858);
c) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do
niego zbierane;
2) ustala się, iż użytkowa objętość pojemników na bioodpady powinna wynosić minimum 120 l,
natomiast dla odpadów pozostałych selektywnie zbieranych w miejscach gromadzenia odpadów w
zabudowie wielorodzinnej objętość pojemnika wynosi 1100 l. Minimalna objętość pojemników do
tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do pojemników zbiorczych na bioodpady
powinna wynosić minimum 10 l.
3) na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych:
a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika oznakowanego kolorem zielonym i
napisem „SZKŁO”;
b) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do pojemnika
oznakowanego kolorem niebieskim i napisem „MAKULATURA”;
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu należy zbierać do
pojemnika oznakowanego kolorem żółtym i napisem „PLASTIKI”;
d) bioodpady do pojemnika oznaczonego napisem „BIOODPADY”.
§ 10
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego.
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może
przekraczać 150 m;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 20 m;
§ 11
Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to,
by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 110 l na
20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę
należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 12
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób, aby nie nastąpił ich wypływ ze zbiornika na powierzchnię ziemi, wód lub gruntu;
2) normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zużycia wody (wskazanie wodomierza)
bądź dla obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody wg norm
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r. nr 8, poz. 70).
§ 13
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
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odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno
zewnętrznej, jak i wewnątrz;
2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy czy kółka;
3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone, zabezpieczone przed
zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć
wyłącznie osoby mające obowiązek zbierania do pojemników w nich ustawionych oraz do worków
odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;
4) miejsce gromadzenia odpadów powinno posiadać odpowiednią powierzchnię na ustawienie
odpowiedniej do ilości osób zamieszkałych ilość pojemników na odpady zmieszane i odpady
selektywnie zbierane,
5) w przypadku miejsca gromadzenia odpadów zorganizowanego przez dwóch lub więcej właścicieli
nieruchomości pojemniki na odpady zbierane selektywnie i na odpady zmieszane mogą być wspólne
dla tych nieruchomości; właściciele nieruchomości będą ponosili solidarną odpowiedzialność za
nieprzestrzeganie deklarowanego selektywnego zbierania odpadów,
6) właściciele nieruchomości mają obowiązek do dnia 31.12.2017 r. osiągnąć standard tych miejsc
wymagany niniejszym regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na
terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej
powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
7) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i
uprzątanie, jest to obowiązek właściciela nieruchomości,
§ 14
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy
§ 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422),
2) właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki
na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, tak aby odległość od miejsca ustawienia
pojemników do miejsca postoju podjazdu nie przekraczała 10 metrów bieżących, a ich transport
odbywał na jednym poziomie, lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawiania w dniu odbioru, zgodnie
z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości,
w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą
operatora i/lub przedsiębiorcy także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, a na obszarach, na których dojazd
samochodu odbierającego odpady do położonych nieruchomości jest trudnodostępny, ich właściciele
mają obowiązek odpady w wyznaczonych terminach, zwieźć do miejsca położonego przy drodze, którą
porusza się samochód operatora i/lub przedsiębiorcy;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu
ich opróżnienia;
4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być
złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd
pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym
do tego celu przez właściciela.
§ 15
Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może
spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:
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1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków,
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, w tym
eternitu i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych aniżeli komunalnych
pochodzących z działalności gospodarczej;
2) zabrania się wrzucania do pojemników odpadów mogących potencjalnie uszkodzić pojazd odbierający
odpady, w takiej sytuacji przedsiębiorca może dochodzić pokrycia równowartości powstałej szkody na
drodze postępowania cywilnego;
3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
4) zabrania się celowego ubijania odpadów zmieszanych w pojemnikach, w sposób utrudniający jego
opróżnianie;
5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
ROZDZIAŁ IV
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 16
Wymagania wynikające z WPGO:
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 Południowego województwa
mazowieckiego. Wyżej wymienione odpady powinny być przekazywane do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Radkom Sp. z o.o. w Radomiu
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
2) wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być kierowane do instalacji
termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji
zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych
odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w
przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych
wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów,
3) 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 V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17
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, ponoszą także pełną
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 18
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
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ponoszenie

pełnej

a) wyposażenie psa w chip zawierający jego numer identyfikacyjny, który zakłada psu weterynarz
wyznaczony przez gminę, co jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem lub umożliwienie jego
odczytanie u psa
b) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym
kagańcem;
c) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miasta, podatek
należy wpłacić do końca marca danego roku lub w ciągu miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór;
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt
oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,
nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez
osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia;
d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów,
ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości;
e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;
f) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych
lub nieużytkowanych;
g) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na
terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za
agresywne;
h) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze
stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i
innych osób;
i) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach
innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi
torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób
niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;
j) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez
odpowiednie służby weterynaryjne przez utrzymujących koty i inne zwierzęta domowe;
k) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
l) zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie
przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a zwierzę egzotyczne oddane do ogrodu
zoologicznego bądź schroniska;
m) zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza grzebowiskami zwłok zwierzęcych i ich
części;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;
4) wszelkie pomieszczenia, budynki i budowle służące utrzymaniu zwierząt domowych muszą spełniać
wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
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zwierząt domowych.
§ 19
Zasady postępowania z wyłapanymi, w tym bezdomnymi, zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna
uchwała Rady Gminy Miasta Pionki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
ROZDZIAŁ VI
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 20
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy śródmiejskiej,
wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,
centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych
budynkami rekreacji indywidualnej.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których
rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na
terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
lub 3 m przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od
najbliższego budynku mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie
stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
5. Trzymanie gołębi w budynkach wielorodzinnych jest zabronione chyba, że właściciel nieruchomości
wyrazi na to zgodę. W razie prowadzenia takiego chowu gołębi, ich liczba bez względu na rodzaj
nieruchomości na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może być większa niż 20 sztuk. Limit ten
nie dotyczy hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
ROZDZIAŁ VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 21
1.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w których
prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot
uprawniony.
§ 22
W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz określi, w
uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.
§ 23
Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.
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ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta
poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Miasta.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny
zapisanej w art. 10 ustawy.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 25
Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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