
UCHWAŁA NR XVII/132/2016
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.

Na podstawie art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Siedlcach, Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry,  w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XVI/117/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 r.  w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/118/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r.  w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry  (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 3042, zm. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz.6506 i poz. 8188).

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

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 8692



Załącznik do Uchwały Nr XVII/132/2016

Rady Gminy Suchożebry

z dnia 9 września 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów 
komunalnych powstałych na nieruchomościach:

1) papieru,

2) metalu,

3) tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych,

4) szkła,

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będącymi odpadami komunalnymi,

11) zużytych opon,

12) odpadów zielonych,

13) popiołu z palenisk domowych.

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników położonych bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, z wyłączeniem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie 
pojazdów, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów 
oraz pieszych.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
używania do mycia środków nie zanieczyszczających środowiska, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed 
spływem zużytej wody na tereny sąsiednich nieruchomości i do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem:

1) gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

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

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
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1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności od 120 l do 1100 l w przypadku zbierania 
odpadów zmieszanych;

2) worki lub pojemniki o pojemności 120 l w przypadku odpadów segregowanych i odbieranych w miejscu 
wytwarzania w kolorach:

a) niebieski – przeznaczone do zbierania papieru,

b) zielony – przeznaczone do zbierania szkła,

c) żółty – przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

d) brązowy – przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych;

e) czarny – przeznaczony na pozostałe odpady po segregacji

3) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;

§ 5. Minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku deklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
ustala się w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz 
liczbę mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości:

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 4 osoby: jeden pojemnik o pojemności min.120 l do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 
gromadzonych selektywnie;

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: dwa pojemniki o pojemności min. 120 l do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 
gromadzonych selektywnie.

§ 6. Minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych ustala się w oparciu 
o średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz  liczbę mieszkańców 
zamieszkujących na danej nieruchomości:

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: dwa pojemniki o pojemności min.

120 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: trzy pojemniki o pojemności min. 120 l lub  do 
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki 
na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - minimum 2 litry na każde dziecko, ucznia 
(studenta) i pracownika ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 litrów;

2) dla lokali gastronomicznych - minimum 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne ale nie mniej niż jeden 
pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych 
na zewnątrz lokalu;

3) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, 
przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - minimum 10 litrów na każdego 
pracownika, ale nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów na lokal;

4) dla hoteli, pensjonatów itp. - minimum 15 litrów na jedno łóżko ale nie mniej niż jeden pojemnik o 
minimalnej pojemności 120 litrów;

5) dla działek rekreacyjnych - minimum 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 
października, poza tym okresem minimum 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla 
większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz punkty gastronomiczne, poza 
pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników 
na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.
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§ 8. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący 
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla osób korzystających z nieruchomości i osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu wyznaczonym, na równej 
nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady i urządzenia służące do 
ich gromadzenia w takim stanie porządkowym, technicznym, sanitarnym aby korzystanie z nich umożliwiało 
prawidłową ich eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Ponadto pojemniki powinny być 
okresowo dezynfekowane i myte.

§ 10. Kosze uliczne należy ustawić w miejscach o znacznym natężeniu ruchu pieszego oraz na 
przystankach komunikacji publicznej.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

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

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone:

a) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia - co najmniej dwa razy w miesiącu;

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

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

3) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu;

2. W przypadku obszaru zabudowy wielorodzinnej pozbywanie się odpadów komunalnych winno być 
realizowane z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane – co najmniej dwa razy w miesiącu;

2) odpady zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu;

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 
- co najmniej dwa razy w miesiącu;

§ 12. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych niewymienionych w § 11:

1) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Suchożeberskiej lub wrzucać do oznakowanych 
pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach – w godzinach 
ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Woli Suchożebrskiej lub do punktów zbiórki zlokalizowanych w Urzędzie Gminy w Suchożebrach oraz 
szkołach lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Woli Suchożebrskiej lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach 
handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu - w godzinach ich pracy;

4) chemikalia oraz zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  
Woli Suchożebrskiej lub do punktów sprzedaży chemikaliów i opon oraz do punktów wymiany opon w 
godzinach ich pracy;

5) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Woli Suchożebrskiej, w godzinach jego pracy;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, na które nie jest wymagane zgłoszeniu lub 
pozwolenie na budowę, należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej, w godzinach jego pracy,
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7) popiół z palenisk domowych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  
Woli Suchożebrskiej, w godzinach jego pracy.

8) Pozostałe odpady zielone nie umieszczone w workach ze względu na ich ilość lub rozmiar należny 
dostarczyć doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Suchożeberskiej w godzinach 
jego pracy.

2. Odpady komunalne gromadzone z koszach ulicznych powinny być usuwane co najmniej raz w miesiącu i 
nie można dopuszczać do ich przepełnienia.

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne mogą być kompostowane we własnym zakresie 
przez właścicieli nieruchomości w przydomowym kompostowniku lub biogazowniach rolniczych albo 
przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Woli Suchożebrskiej.

4. 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.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i 
wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak 
nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z 
indywidualnych instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania mogą być 
zagospodarowane wyłącznie w regionie ostrołęcko-siedleckim i muszą być kierowane w pierwszej kolejności 
do instalacji wskazanej w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza, położonej najbliżej 
miejsca wytwarzania odpadów.

§ 15. Gmina, za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych prowadzić będzie  działania mające na 
celu zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
zmniejszenia ilości powstających odpadów.

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

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stwarzać zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej 
nieruchomości oraz zapewnić właściwą opiekę.

3. Wyprowadzanie psa  na tereny przeznaczone do wspólnego użyku jest możliwe pod warunkiem, że 
właściciel lub opiekun psa wyprowadza psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywne lub zachowujących się 
w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 
psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym pasach drogowych); powyższy obowiązek nie 
dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na 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 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290);
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2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1 zobowiązani są 
przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu, a ponadto:

1) składować obornik w odpowiedniej odległości od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, 
tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

2) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od granicy nieruchomości w taki 
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 18. 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 przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata do 31 grudnia.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska
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