UCHWAŁA NR XXV/138/2017
RADY GMINY MŁYNARZE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/82/2016 r. Rady Gminy Młynarze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze ( Dz. Urz. Województwa
Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 7270, Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia
14 listopada 2016 r. poz. 9636).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ciszkowski
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Zalqcznik do Uchwaly Nr XXV 1138/2017
Rady Gminy Mlynarze
z dnia 30 listopada 2017 roku
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZt\DKU NA TERENIE
GMINY ML YNARZE
ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE
§1.

'

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Mlynarze, zwany dalej
"Regulaminem", okresla szczeg6lowe zasady dotyczqce:
11 wymagan w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci obejmujqcych:
a)
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, w tym powstajqcych w gospodarstwach
domowych:
- przeterrninowanych lek6w i chemikali6w;
- zuzytych baterii i akumulator6w;
- zuzytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego;
- mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych;
-zuzytych opon;
-odpad6w zielonych oraz odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych stanowiqcych
odpady komunalne;
b)
uprzqtanie bIota i sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czysci nieruchomosci
sluzqcych do uzytku publicznego;
c)
mycie i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczyml;
2/ rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunk6w rozmieszczania
tych pojemnik6w i ich utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym;
3/ czystotliwosci i sposobu pozbywania siy odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku pUblicznego;
4/ wymagaiJ. utrzymania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej, w
tym takZe zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczeg6lnych
nieruchomosciach;
5/ obowiqzk6w os6b utrzymujqcych zwierzyta domowe, majqcych na celu ochrony przed
zagrozeniem lub uciqtliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do
wsp6lnego uzytku;
6/ innych wymagaiJ. wynikajqcych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
7/ v..'Yznaczania obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i terrnin6w jej przeprowadzania.
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ROZDZIALII
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZt\DKU
NA TERENIE NIERUCHOMOSCI

§ 2.
Wlasciciele nieruchomosci zapewniaj<j. utrzymanie czystosci i porz<j.dku na terenie nieruchomosci
poprzez:
1/ gromadzenie odpad6w komunalnych w pojenmikach i workach na ten cel przeznaczonych;
2/ zbieranie w pojemnikach i workach 0 wielkosci uzaleznionej od liczby mieszkanc6w odpad6w
komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomosci w spos6b selektywny lub nieselektywny
( zmieszany );
3/ utrzymanie pojenmik6w sluz<j.cych do zbierania odpad6w komunalnych w odpowiednim stanie
sanitamym, porz<j.dkowym i technicznym;
4/ selektywne zbieranie odpad6w komunalnych w spos6b opisany w rozdziale III niniejszego
regulaminu:
a)
odpady z papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, zbiera siy w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych
napisem "Papier" lub workach;
b)
odpady ze szkla ( biale i kolorowe ), w tym odpady opakowaniowe ze szkla, zbiera
siy w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem " Szklo" lub workach;
c)
. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomaterialowe, zbiera siy w pojemnikach koloru z6hego z napisem
"Metale i tworzywa sztuczne" lub workach;
d)
odpady ulegaj<j.ce biodegradacji ( odpady kucherme, resztki jedzenia, odpady roslirme,
srodki higieny osobistej, resztki i obierki z owoc6w i warzyw, fusy z kawy, herbaty,
skorupki jajek, worki z odkurzaczy), zbiera siy w pojemniku koloru br<j.Zowego
oznaczonego napisem "Bio" lub workach;
e)
odpady zmieszane, odpady resztkowe selektywnie zebrane ( pozostalosci z
sortowania), popi61 pojenmik koloru czamego lub worek.
5/ prowadzenie selektywnego zbierania odpad6w powstaj<j.cych w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych lek6w i chemikali6w, zuZytych baterii i akumulator6w, zuzytego sprzytu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i irmych odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w
budowlanych i rozbi6rkowych stanowi<j.cych odpady komunalne, zuzytych opon oraz odpad6w
zielonych w spos6b opisany w rozdziale IV niniejszego regulaminu;
6/ przekazywanie odpad6w zebranych selektywnie i pozostalych zmieszanych odpad6w
komunalnych przedsiybiorcy do odbioru;
7/ odprowadzanie nieczystosci cieklych do szczelnego bezodplywowego zbiomika lub do
przydomowych oczyszczalni sciek6w;
8/ oddzielne gromadzenie sciek6w bytowych.

§ 3.
Obowi<j.zkiem wlascicieli nieruchomosci jest uprzqtniycie bIota, sniegu i lodu oraz irmych
zanieczyszczen z chodnik6w polozonych wzdluz nieruchomosci, przy czym za taki chodnik uznaje
siy wydzielon<j. cZysc drogi sluZ<j.c<j. dla ruchu pieszego polozon<j. bezposrednio przy granicy
nieruchomosci. Snieg, 16d i bloto nalezy pryzmowac przy krawyzniku, zabrania siy usuwania ich na
jezdniy.
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§ 4.
1.
Mycie pojazd6w samochodowych poza mYJmami moze odbywae siy na
utwardzonym terenie nieruchomosci pod warunkiem, ze powstajqce scieki gromadzone bydq
w zbiomikach bezodplywowych.
2.
Wlasciciel samochodu moze dokonywae doraznych napraw zwiqzanych z biezqcq
eksploatacjQ pojazdu w obrybie wlasnej nieruchomosci pod wanmkiem zachowania
warunk6w okreslonych w odrybnych przepisach.
§ 5.
Odpady komunalne pochodzqce z gospodarstw domowych, sklep6w, pUnkt6w uslugowych oraz
innych nieruchomosci nie mogq bye wyrzucane do koszy ulicznych oraz pojemnik6w innych
wlascicieli.

ROZDZIAL III
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOSC POJEMNIKOW DO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI ORAZ NA DROGACH
PUBLIZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZ-t\DZENI ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM

§ 6.
Odpady komunalne nalezy gromadzie w pojemnikach, kontenerach lub workach 0 minimalnej
pojemnosci, uwzglydniajqc nastypujqce normy :
lido selektywnego gromadzenia odpad6w nalezy stosowae:
dla budynk6w mieszkalnych - pojemnik 0 pojemnosci 1201 (dla nieruchomosci,
a)
kt6rq zamieszkujq nie wiycej niz 3 osoby) lub 240 I ( dla nieruchomosci, kt6rq zamieszkujq
wiycej niz 3 osoby) + minimum 3 worki 0 pojemnosci 120 I;
b)
dla szk61 i przedszkoli - 5 pojemnik6w 0 pojemnosci 120 I;
c)
dla lokali handlowych i gastronomicznych - 10 1 na kazde 50~ powierzclmi
calkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 1201 na lokal;
d)
dla pUnkt6w handlowych poza lokalem - 5 1 na kaZdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 120 I na lokal;
e)
dla zaklad6w rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczen socjalnych i biurowych - pojemnik 0 pojemnosci 120 1 na kazdych 15
pracownik6w;
f)
dla dornku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez czyse roku- pojemnik 0
pojemnosci 120 Ilub 240 1 + 3 worki 0 pojemnosci 120 I;

21 do gromadzenia odpad6w zmieszanych nalezy stosowae:
a)
dla budynk6w mieszkalnych - pojemnik 0 pojemnosci 1201 ( dla nieruchomosci,
kt6rq zamieszkujq nie wiycej nii: 3 osoby) lub 240 1 ( dla nieruchomosci, kt6rq zamieszkujq
wiycej niz 3 osoby);
dla szk61 i przedszkoli - pojemnik 0 pojemnosci 240 I;
b)
c)
dla lokali handlowych i gastronomicznych - pojemnik 0 pojemnosci 120 I;
d)
dla pUnkt6w handlowych poza lokalem - worki 0 pojemnosci 120 I;
e)
dla zaklad6w rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczen socjalnych i biurowych - pojemnik 0 pojemnosci 120 I;
f)
dla domku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez czyse roku- worki 0
pojemnosci 120 I.
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§ 7.
W miejscach publicznych ( takich jak w szczeg6lnosci chodniki, place, parki , zielence, przystanki
autobusowe) odpady komunalne nalezy gromadzie w koszach ulicznych 0 minimalnej pojemnosci
10 1.
§ 8.
1.
W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogr6dk6w dzialkowych
dopuszcza sit( unieszkodliwienie frakcji , odpad6w ulegaj<j.cych biodegradacji, w tym
odpad6w zielonych poprzez kompostowanie.
2.
. Obowi<j.Zkiem wlasciciela nieruchomosci jest utrzymanie altan smietnikowych lub
utwardzonych teren6w, na kt6rych umieszczone S<j. pojemniki sruz<j.ce do zbierania odpad6w
komunalnych oraz samych pojernnik6w w odpowiednim stanie sanitamym, porz<j.dkowym i
technicznym.
3.
Pojernniki do zbierania odpad6w powinny bye umieszczone w miejscach latwo
dostt(pnych, zar6wno dla ich uzytkownik6w, jak i dla pracownik6w przedsit(biorcy
prowadz<j.cego dzialalnosc w zakresie odbierania odpad6w, w spos6b nie powoduj<j.cy
nadmiernych uci<j.Zliwosci i utrudnien dla mieszkailc6w nieruchomosci lub os6b trzecich.
ROZDZIAL IV
CZE;STOTLIWOSC I SPOSOB POZBYWANIA SIE; ODPADOW KOMUNALNYCH I
NIECZYSTOSCI CIEKLYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ Z TYCH
TERENOW PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU PUBLICZNEGO

§ 9.
I.
Ustala sit( nastt(puj<j.c<j. cZt(stotliwosc odbioru odpad6w komunalnych:
11 odpady komunalne pozostale po wydzieleniu w drodze selektywnej zbi6rki (zmieszane)
nalezy usuwac z terenu nieruchomosci nie rzadziej niz raz w miesi<j.cu;
21 odpady podlegaj<j.ce wydzieleniu w drodze selektywnej zbi6rki odpad6w wymienione w §
2 pkt 4 lit. a, b, c nalezy usuwac z terenu nieruchomosci nie rzadziej niz raz w miesi<j.cu;
31 odpady podlegaj<j.ce wydzieleniu w drodze selektywnej zbi6rki odpad6w wymienione w §
2 pkt 4 lit. d ( odpady ulegaj<j.ce biodegradacji ), nalezy usuwac z terenu nieruchomosci nie
rzadziej niz dwa razy w miesi<j.cu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostalym
okresie roku jeden raz w miesi<j.cu;
41 odpady podlegaj<j.ce wydzieleniu w drodze selektywnej zbi6rki odpad6w wymienione w §
2 pkt 5 nalezy usuwac z terenu nieruchomosci w miart( potrzeb;
51 w przypadku nieruchomosci, na kt6rych organizowane S<j. imprezy masowe, wprowadza
sit( obowi<j.zek usuwania odpad6w niezwloczne po zakonczeniu imprezy.

§ ]0.
I.
Do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w mozna przekazac odpady komunalne
zebrane w spos6b selektywny, w tym:
'
II odpady zielone;
21 przeterminowane leki;
31 chemikalia;
41 zuzyte baterie i akumulatory;
51 zuzyty sprzt(t elektryczny i elektroniczny;
61 meble i inne odpady wielkogabarytowe;
71 metale;
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8/ odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne;
9/ zuzyte opony;
10/ tekstylia i odziez.
1.
Wlasciciele nieruchomosci samodzielnie dostarczajq do Punktu Selektywnej Zbi6rki
odpady komunalne wymienione w ust. 1.
2.
W6jt Gminy Mlynarze podaje do publicznej wiadomosci w spos6b zwyczajowo
przyjyty oraz na stronie intemetowej Urzydu Gminy Mlynarze informacje 0 lokalizacji
Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w, godzinach otwarcia, terminach funkcjonowania oraz
wykaz odbieranych w nim frakcji.
3.
Odpady komunalne, 0 kt6rych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 5 mogq bye ponadto
odbierane:
11 w punktach sprzedai:y detalicznej, przy zakupie artykulu tego samego rodzaju, co zuzyty
w ilosci nie wiykszej niz ilose kupionych artyku16w,
2/ w wyspecjalizowanych punktach zbierania sprzytu elektrycznego i elektronicznego.

§ 11.
Wlasciciel nieruchomosci nieskanalizowanej jest zobowiqzany do oproznlania zbiomik6w
bezodplywowych ( szamb ) z czystotliwosciq zapewniajqcq niedopuszczenie do ich przepelnienia.

ROZDZIALV
INNE WYMAGANIA WYNlKAJi\CE Z WOJEWODZKIEGO PLANTJ GOSPODARKI
ODPADAMI

§ 12.
Promowanie indywidualnego zagospodarowania odpad6w zielonych na terenach
I.
wiejskich w przydomowych kompostownikach. Powstajqce w gospodarstwach domowych
odpady ulegajqce biodegradacji powinny bye w pierwszej kolejnosci wykorzystywane przez
mieszkanc6w we wlasnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kom postownikach.
2.
Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone i bioodpady oraz pozostalosci z
sortownia i pozostalosci po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
przeznaczone do skladowania mogq bye zagospodarowane wylqczne w ramach danego
regionu, w kt6rym znajduje siy Gmina. W przypadku braku RIPOK, odpady komunalne
powinny bye kierowane do instalacj i zastypczych wyznaczonych dla regionu, zgodnie z
zasadq bliskosci.
3.
Kolejnose kierowania strumienia odpad6w moze ulec tymczasowej zmianie, tylko w
sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemozliwiajqcej przyjycie odpad6w. W takim
przypadku, odpady powinny zostae przekazane do instalacji wskazanej jako zastypcza na
wypadek awarii, zgodnie z Uchwalq Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawie
wykonania Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
4.
Podejmowanie dzialan zapobiegajqcych powstawaniu odpad6w, w szczeg61nosci
dzialan informacyjno - edukacyjnych propagujqcych swiadomq konsumpcjy wsr6d
mieszkanc6w.
'
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ROZDZIALVI
OBOWIf\ZKI OSOB UTRZYMUJf\CYCH ZWIERZE;TA DOMOWE, MAJf\CE NA CELU
OCHRONE; PRZED ZAGROZENIEM LUB UCIf\ZLIWOSCIf\ DLA LUDZI ORAZ
PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI TERENOW PRZEZNACZONYCH DO WSPOLNEGO
UZYTKU

§ 13.
1.
Osoby utrzymujqce zwierzyta domowe Sq zobowiqzane do zachowania
bezpieczenstwa i srodk6w ostroznosci, zapewniajqcych ochrony przed zagrozeniem lub
uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do uzytku
publicznego.
2.
Utrzymujqcy zwierzyta domowe zobowiqzani Sq do sprawowania nad nimi wlasciwej
opieki, a w szczeg61nosci nie pozostawienia ich bez dozoru.
3.
§ 14.

Do obowiqzk6w wlascicieli utrzymujqcych zwierzyta domowe naleZy:
11 w odniesieniu do wszystkich ras ps6w:
a)
wyposazenie psa w obrozy a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kagance;
b)
. prowadzenie psa na uwiyzi, a psa rasy uznawanej za agresywnq lub winny spos6b
zagraZajqcego otoczeniu w kagancu ;
21 odniesieniu do wszystkich zwierzqt domowych, a takZe zwierzqt nieudomowionych,
utrzymywanych w charakterze zwierzqt domowych:
a)
staly i skuteczny nadz6r;
b)
nie wprowadzanie zwierzqt domowych na tereny plac6w zabaw, boisk sportowych,
piaskownic dla dzieci, jesli wynika to z takiego oznakowania obiekt6w;
c)
nie wprowadzanie zwierzqt do obiekt6w uzytecznosci publicznej, z wylqczeniem
obiekt6w przeznaczonych dla zwierzqt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba ze zarzqdca
obiektu postanowi inaczej , postanowienie to nie dotyczy os6b korzystajqcych z pomocy
ps6w przewodnik6w.

ROZDZIAL VII
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZWIERZf\T GOSPODARSKICH NA
TERENACH WYLf\CZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKZE ZAKAZ
ICH UTRZYMYWANIA NA OKRESLONYCH OBSZARACH LUB W
POSZCZEGOLNYCH NIERUCHOMOSCIACH

§ 15.
Dopuszcza siy utrzymanie zwierzqt gospodarskich, z wyjqtkiem nieruchomosci :
11 0 zabudowie wielorodzinnej;
21 na kt6rych usytuowane Sq budynki uzytecznosci pUblicznej.

§ 16.
Na terenach wylqczonych z produkcji rolnej. dopuszcza siy utrzymanie zwierzqt gospodarskich
przeznaczonych do hodowli zwierzqt.
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§ 17.
Prowadzqcy chow zwierzqt gospodarskich na terenach wymienionych w § 16 zobowiqzani Sq:
11 przestrzegac przepisow sanitamo-epidemiologicznych;
21 skladowac obornik na terenie plaskim tak, by odcieki nie mogly przedostawac siy na teren
sqsiednich nieruchomosci;
31 przeprowadzac -cieratyzacjy pomieszczen, w ktorych prowadzona jest hodowla zwierzqt
wedlug wlasnych potrzeb;
41 pszczoly trzymac w ulach, ustawionych w odleglosci, co najmniej 10m od granicy
nieruchomosci w taki sposob, aby wylatujqce i przelatujqce pszczoly nie stanowily
uciqzliwosci dla wlascicieli nieruchomosci sqsiednich.

ROZDZIAL VIII
OBSZARY PODLEGAJl\CEOBOWIl\ZKOWEJ DERATYZACJ1
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 18.
1.
Obowiqzkowej deratyzacji podlegajq w szczegolnosci miejsca gromadzenia odpadow
komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki przylqczy wodociqgowych lub
kanalizacyj nych.
2.
Ustala siy tenniny przeprowadzenia deratyzacji:
11 w terminie wiosennym od dnia I kwietnia do 30 kwietnia,
21 w terminie jesiennym od dnia 1 wrzesnia do dnia 30 wrzesnia.

ACY
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