
UCHWAŁA NR XVII/118/2013 
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach uchwala się 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Suchożebry, który określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchożebry, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała  Nr XXII/129/2006 Rady Gminy 
Suchożebry z dnia  24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Suchożebry. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2013 

Rady Gminy Suchożebry 

z dnia 14 lutego 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY 

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie ich nieruchomości 
poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela 
nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące 
rodzaje odpadów: 

a) papier, (tektura makulatura, karton); 

b) szkło; 

c) metale; 

d) tworzywa sztuczne; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpadów zielonych; 

g) przeterminowane leki i chemikalia; 

h) zużyte baterie i akumulatory; 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

l) zużyte opony; 

m) popiół. 

3) przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie zgodnie z częstotliwością 
ustaloną w niniejszym regulaminie. 

2. Dla potrzeb zbiórki odpadów segregowanych w miejscu powstawania odpadów stosuje się następujące 
oznakowania kolorystyczne worków: 

a) niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru. 

b) zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła; 

c) żółty – worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych; 

d) brązowy – worki przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych; 

3. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, został szczegółowo 
określony w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. 
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§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, liści oraz innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, poprzez 
odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Zadania wskazane w ust. 1 powinny być realizowane niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 godzin od 
powstania odpadów. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający 
zanieczyszczenie środowiska. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchożebry przewidziane są: 

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 l w przypadku zbierania 
odpadów zmieszanych, 

2) worki lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l w przypadku odpadów segregowanych na miejscu 
wytwarzania, 

3) kosze uliczne o pojemności minimalnej 35l, 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
w pojemnikach o pojemności uwzględniającej poniższe wielkości wytwarzanych miesięcznie odpadów: 

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych w miesiącu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 30 l 
pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 
120 l 

2) w odniesieniu do szkół i przedszkoli na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 2 l 
pojemności pojemnika, przy czym na każdy taki budynek co najmniej jeden pojemnik 240 l; 

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 
30 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik 120 

4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 l, 
przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik 120 l; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

5) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać co najmniej jeden pojemnik 120 l 

6) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na każdych 10 pracowników musi 
przypadać co najmniej jeden pojemnik 120 l; 

7) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 20 l, przy czym na 
jedną taka nieruchomość musi przypada co najmniej jeden pojemnik 120 l; 

8) w odniesieniu do lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego worka 120 l lub pojemnika o pojemności 240 l; 

9) w odniesieniu do cmentarzy wymagane jest ustawienie co najmniej jednego pojemnika opojemności 7 m3, 
natomiast w okresie od 15 października do 15 listopada należy zwiększyć liczbę pojemników, przy czym ilość 
pojemników należy dostosować do zapotrzebowania. 

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do 
mechanicznego załadunku i wyładunku przez przedsiębiorcę odbierający odpady komunalne. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 
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1) wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich 
dostęp, 

2) należyte utrzymywanie w czystości i dobrym stanie sanitarnym miejsc lokalizacji pojemników 
i zgromadzonych odpadów. 

2. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości płynnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami należy ustawiać 
w miejscu wyodrębnionym o którym mowa w ust. 1, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi 
terminami, przed wejściem na teren nieruchomości, dostępne dla ruchu samochodów specjalistycznych 
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów; 

2) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę możliwości 
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

§ 6. 1. Drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich zarządców w kosze uliczne o minimalnej 
pojemności 35 l. 

2. Kosze uliczne, o których mowa w ust. 1 powinny być: 

1) rozmieszczone przy przystankach autobusowych w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne 
korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników; 

2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową; 

3) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów; 

4) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia, 

5) utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,a w szczególności poprzez stałą 
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, 
dezynfekcję i dezynsekcję. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone: 

a) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia - co najmniej razna dwa tygodnie; 

b) w pozostałym okresie - co najmniej raz w miesiącu, 

2) odpady selektywnie zbierane w miejscu powstawania odpadów, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne - co 
najmniej raz w miesiącu; 

3) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu; 

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do 
oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach – 
w godzinach ich pracy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Woli Suchożebrskiej. 

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub 
do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do 
punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego 
sprzętu w godzinach ich pracy; 

7) chemikalia oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do punktów 
sprzedaży chemikaliów i opon oraz do punktów wymiany opon w godzinach ich pracy; 
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8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
w godzinach jego pracy; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, na które nie jest wymagane zgłoszeniu lub 
pozwolenie na budowę, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego 
pracy. 

2. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić w podmiocie 
uprawnionym  odbiór odpadów, o których mowa w pkt 6 – 9 bezpośrednio z miejsca przez niego wskazanego. 

3. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność 
w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne powinny być w miarę możliwości kompostowane 
we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w przydomowym kompostowniku. 

5. Właściciele nieruchomości, na terenach, gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym 
przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są w okresie letnim do zwiększenia częstotliwości usuwania 
odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady. 

6. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności 
takich jak: chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw będzie następował co najmniej raz w miesiącu. 

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają popiół do punktu selektywnego zbierania odpadów 
w godzinach jego pracy. 

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika 
bezodpływowego z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego 
zawartości do gruntu, wynikającą z jego instrukcji eksploatacji nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§ 10. 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione 
w określonych terminach, przed wejściem na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 
podmiotu uprawnionego lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być zgromadzone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym utrudnień 
w korzystaniu z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie 
wielorodzinnej. 

- dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg 
o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego. 

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1. Gospodarka odpadami w gminie Suchożebry funkcjonuje w oparciu o Region ostrołęcko-siedlecki 
określony w uchwale Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie 
wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 
2018-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849), stanowiącej akt prawa miejscowego. 

2. Z terenu gminy Suchozebry 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 Regionie ostrołęcko-siedleckim i muszą być kierowane w pierwszej 
kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero 
w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów, odpady powinny zostać 
przekazane do instalacji zastępczej do czasu uruchomienia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

3. Transport odpadów komunalnych powinien być prowadzony w taki sposób, aby zapobiec zmieszaniu 
odpadów selektywnie zebranych z niesegregowanymi. 

4. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
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2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach domowych, 

3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 12. 1. 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. 

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących  zwierzęta domowe należy: 

1) W odniesieniu do psów: 

a) zabrania się wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym 
poza obręb własnego mieszkania; 

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu - w kaganiec; 

c) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo 
w nałożonym kagańcu; 

d) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, 
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

e) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
drogach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt  domowych: 

a) stały i skuteczny dozór; 

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt tj. lecznice. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów 
przewodników; 

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci; 

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
a także w budynkach wielorodzinnych i obiektach im przynależnych. 

2. Na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi dopuszcza się przydomowy chów drobiu, pszczół, 
królików i innych zwierząt futerkowych, przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych. 

3. Jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę zwierząt gospodarskich należy niezwłocznie 
przekazać przedsiębiorcom, zajmującym się zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt. 

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź 
przechowywania produktów rolno-spożywczych, 

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu 
lub październiku. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DA4E76B2-E35F-4C62-88FD-879AAF780AD6. Podpisany Strona 5



 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar

Id: DA4E76B2-E35F-4C62-88FD-879AAF780AD6. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 6




