
UCHWALA Nr 881VI1I2019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie regulaminu utrzymsois c.zystosci i porz1fdku os terenie Gmioy Nowe Miasto 

Na podstawie art.) 8 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.l i artA) Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. 0 samoI74dzie gminnym (Dz. U. z 20) 9 r. poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 

13 wrzesrua 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz¥iku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 

z pom. zm.) po zasicrgruyciu opinii PaJi.stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Plonsku , Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nast~puje: 

§ 1. UchwaJa si<r "Regulsmio utnymsoia czystosci i porz~dku Da terenie Gminy Nowe 


Miasto" stanowi~cy zah}cznik do niniejszej uchwa!y. 


§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 3. Traci moe Uchwala Nr 184IXXIXl2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 


2017 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i pofZl:ldku na terenie Gminy 


Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11073). 


§ 4. Uchwala wehodzi w Zycie po uplywie 14 dni od drua ogtoszerua w Dzienniku 


Urzctdowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 


PRZEWODNICLr\CY 
~ Rady Gmlny 

LL-~~ 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 88.VIIJ2019 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 28 czerwca 2019 roku 


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 WTZeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu 

czystosci i porz<¥iku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p6in. zm.), Rada Gminy 

uchwala szczeg610we zasady utrzymania czystosci i porz<)dku na terenie gminy zawarte 

w Regulaminie utrzymania czystosci i porzC¢ku na terenie gminy po zasiygniyciu opinii 

pailstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Stalo siy konieczne wprowadzenie stosownych zmian i regulacji poprzez 

przedloz.enie uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku w gminie. 

Zgodnie z dyspozycj'l zawart..:} w art. 4 ust. I ww. ustawy, podjycie uchwaly przez 

rad~ gminy wymaga uzyskania opinii wlaSciwego paii.stwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywn'l opiniy Paflstwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitamego w P!oilsku pismo nr HKN.030.1.15.2019 z dnia 17 czerwca 2019 

roku. 

Podjycie przedmiotowej uchwaty wynika z koniecznosci dostosowania zapis6w 

regulaminu na terenie Gminy Nowe Miasto do wymog6w Planu Gospodarki Odpadami dla 

wojew6dztwa mazowieckiego 2024 (POO WM 2024). 

TreSe Regulaminu stanowi~cy zal~cznjk do niniejszej uchwaly pozostaje w relacji z Planem 

gospodarki odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2024 uchwaJonym uchwal'l Nr 3/19 

Sejrniku Wojew6dztwa Mazowjeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz¥iJcu w gminach rada 

gmmy jest obowi'lZ8Jla dostosowa6 regularnin do wojew6dzkiego planu gospodarki 

odpadami w tenninie 6 miesi~cy od dnia uchwalenia tego planu. 

Bior~c pod uwagy p0wyZsze podjycie przed.miotowej uchwaly jest zasadne. 

PRZEWODNICZACY 
//:.. Rady Gminy 

~~ 



Zalqcznik do Uchwaly Nr 88NIV2019 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZl\DKU I CZYSTOSCI 


NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO 


Rozdziall. 


Postanowienia ogolne 


§l. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzyrnaniu 

czystosci i pOrl4dku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p6in. zm.) niniejszy 

Regulamin okresla szczeg6!owe zasady utrzymania czystosci i POrzildku na terenie Gminy 

Nowe Miasto. 

Rozdzial2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz~dku oa terenie oieruchomosci 

§ 2.1. WlaSciciele nieruchomosci zapewniajq utrzymanie czystosd i porzqdku na terenie 

nieruchomosci poprzez: 

I) wyposazenie nieruchomosci - wlaSciciele nieruchomosci zapewniaj~ wyposaZenie 

nieruchomosci w pojemniki i work! shmj,ce do zbierania odpad6w komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemnik6w w odpowiednim stanie sani tarnym , po~d.kowym 

i technicznym; 

2) prowadzerue selektywnego zbierania i przekazywanie przedsi~biorcy odpad6w 

komunalnych, w sposob opisany w niniejszym Regulaminie; 

3) zbieranie powstalych na (erenie nieruchomosci odpadow komunalnych do pojemnikow 

o wielkosci i liczbie uzaleinionej od liczby mieszka..nc6w nieruchomosci, w spos6b 

opisany w niniejszym Regulaminie; 

4) przekazywanie odpad6w zebranych selektywnie zmieszanych przedsi~bjorcy, 

w terrninach wyznaczonych harmonogramem; 

5) niezwloczne usuwanie z terenu nieruchomosci materialu rozbiorkowego i resztek 

materia16w budowlanych, powsta!ych w wyniku budow i remontow lokali oraz budynk6w; 

6) uprzqtanie przez wlaScicieli nieruchomosci po opadach: blota, sniegu, lodu z powierzchni 

chodnik6w potownych wzdruz nieruchomosci, przy czym nalezy to realizowac w spos6b 
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ruezakl'6caj'lcy ruchu pieszych i pojazd6w; uprzqtniyte bloto, snieg, l6d naleZy zloZyc na 

skraju chodnika, tak by mogly je uprzqtnqC sluzby utrzymuj'lce w stanie czystosci jezdni~. 

WlaSciciel rueruchomosci nie jest zobowi¥A11Y do uprzqtnic;:cia chodnika, na kt6rym jest 

dopuszczony platny post6j lub parkowanie pojazd6w samochodowych; 

7) mycie pojazd6w sarnochodowych poza myjruami wylt:}cznie w rniejscach dozwolonych, tj.: 

na tererue nieruchomosci rue sruz'lcej do uZytku publicznego tylko pod warunkiem, ze 

powstaj'lce scieki odprowadzane Sq do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 

zbiomikach bezodplywowych, w szczeg6lnosci scieki tak.ie rue rnogq bye odprowadzane 

bezposrednio do zbiornik6w wodnych lub do ziemi; 

8) dopuszcza siy moz!iwosc mycia i dorainych nap raw pojazd6w mechanicznych, tj. 

wymiany k6l, 5wiec zaplonowych, :iar6wek, uzupelnianie plyn6w, regulacje pojazd6w 

mechanicznych poza mYJruarru I warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomosci, 

z zachowaniem ponizszych zasad: 

a) tylko za zgOcUt w1a.Sciciela i tylko wtedy, gdy rue S<l one uciq.Zliwe dla s'}Siednich 

nieruchomosci; 

b) naprawy i regulacje pojazd6w prowadzone Sq wylqcznie na utwardzonym podloZu 

i w spos6b niepowodujC}cy zanieczyszczerua powierzchni gleby oraz w6d; 

c) zabrania siy prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

9) stosowanie siy wlaScicieli zwiem}-t domowych i gospodarskich do przepis6w rozdzialu 

6 i 7 niniejszego Regularninu. 

§3.1. Ustala si~ nastypujqce zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpad6w 

komunalnych. 

WlaSciciele nieruchomosci obowiq,zani S<l do selektywnego zbierania nastypujqcych frakcji 

odpad6w komunalnych maj,!cych na celu wydzielenie ze strumierua odpad6w komunalnych: 

1. 	 papieru i tektury (w tym czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, itd.); 

2. 	 tworzyw sztucznych i opakowail wielomaterialowych (w tym opakowania z tworzyw 

sztucznych, pojemniki plastikowe, plastikowe opakowania po produktach 

spoZywczych, opakowania po srodkach czystosci, kosmetykach, plastikowe torby, 

worki, reklam6wki) . Opakowania wielomateriaiowe (np. kartony po mleku i sokach), 

to opakowania wykonane co najmniej z dw6ch r6mych materia16w tak, .i:e nie mozna 

ich rozd.zielic w spos6b r<tczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych; 

3. 	 rnetalu ( puszki aluminiowe lub stalowe, drobny zlom zelazny i metale kolorowe); 

4. 	 szkla (sloOO, butelki, szklane opakowania po kosmetykach), z wylqczeniem ceramoo, 

:zar6wek, szkla okiennego, Zaroodpomego, zbrojonego lub samochodowego); 
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5. 	 odpad6w ulegajlfcych biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegajlfce 

biodegradacji, a takie odpady zielone z ogrod6w jest to obowi¢owe we wszystkich 

rodzajach zabudowy z tym) Ze w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, wla.sciciele 

nieruchomosci mog<j. korzystac z przydomowego kompostownika. Kompostownik 

odpad6w nie moze stwarzac uci¥liwosci w zakresie przykrych zapach6w. 

Wla.sciciele pozosta-lych nieruchomosci rue korzystaj<j.cy z przydomowych 

kompostownik6w przekazuj'l przedsiybiorcy odpady ulegajlfce biodegradacji 

w workach do tego przeznaczonych; 

6. 	 odpad6w niebezpiecznych i chemikalia, kt6re naleZy gromadzi6 i przygotowac do 

odbioru w takl spos6b, aby uniemoZliwic tub ograniczyc dostf(p os6b trzecich; 

7. 	 mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, kt6re wystawiane slf, ta.k jak pozostale 

selektywnie zbierane, bez umieszczania ich workach; 

8. 	 przeterminowane leki naleZy dostarczyc do punk6w zbi6rki. Wykaz punkt6w 

wyposaZonych w odpowiednio oznaczone pojemniki znajduje siy na strome 

intemetowej www.umowemiasto.pl; 

9. 	 zuZyte baterie nalezy dost.arczyc do punkt6w zbi6rki. Wykaz punkt6w wyposaZonych 

W odpowiednio oznaczone pojemniki, znajduje siy na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pl; 

10. zuZytego sprz«tu elektrycznego elektrorucznego pochod.z4cego z terenu 

nieruchomosci zbierany zgodnie z harmonogramem odbioru lub dostarczyc do Punktu 

Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych; 

11. zuZyte 	 opony naleZy wystawic zgodnie z harmonogramem odbioru lub naJeZy 

pozostawic w punktach wymiany opon; 

12. akumulatory 	 odbierane SC} zgodnie z hannonogramem lub naleZy umieszczac 

w pojemnikach przy stacji obsrugi samochod6w; 

13. odpady budowlane i rozbi6rkowe Powstajlfce w gospodarstwach domowych w wyniku 

drobnych prac remontowych, nalezy wystawiac zgodnie z harmonogram odbioru 

w workach czamych. W sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbi6rkowe 

dla ich przekazania muszC} zostaC zatadowane do wiykszego pojemnika, wlaSciciel 

nieruchomosci / dysponuj'lcy lokaJemJ rna obowi~ek odpowiednio wczesniej 

zam6wic taki pojemnik Jub kontener u przedsiybiorcy. 

2. W celu ulatwienia odbioru odpad6w komunalnych na obszarze zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane Slf przez przedsiybiorcf( z miejsca 
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wnozliwiaj'lcego swobodny do nich dojazd (wystawione poza leren nieruchomosci) 

w terrninie okreslonyrn w harmonogramie odbioru. 

3. Opakowania po zywnosci i inne przeznaczone do selektywnego zbierania, powinny bye 

pozbawione zawartosci oraz w miary mozliwosci zgniecione przed ich wtoZemem do 

pojemnika lub worka. 

4. Odpady z papieru naleZy zbierac w taki spos6b, aby me byly zamoczone lub 

zanieczyszczone, w szczeg6lnosci reszkami Zywnosci, tluszczami, olejami czy farbami. 

Rozdzial3 


Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w przeznaczonycb do zbierania odpad6w 

komunalnycb na terenie nieruchomosci oraz os drogacb publicznycb, warunkow 


rozmieszczania tycb pojemoik6w i icb utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porz~dkowym i techniczoym 


§ 4. Okresla sic;: rodzaje i minimalnC1 pojemnosc pojeomik6w przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci: 

1) 	 preferowane wielkosci pojemnikow dla Gminy Nowe Miasto to pojemnik 120 I 

i 240 1 jako podstawowe; 

2) 	 wyrnaga sic;: aby gospodarstwo domowe od 1 do 4 os6b dysponowala mill. 

1 pojemnikiem 120 litr6w, gospodarstwo domowe od 5 do 8 os6b - 2 

pojemnikami 120 litr6w lub 1 pojemnikiem 240 litrow a gospodarstwo domowe 

powyzej 8 os6b - odpowiednio wi~kszq. ilosci~ pojemnik6w; 

3) 	 w1aSciciel nieruchomosci rna obowi<lZek wyposazerua nieruchomosci w pojemniki 

sruzqce do zbierania odpad6w komunalnych; pojemniki musz'! bye szczelne, 

zamykane pokryw'h z materiaru odpomego na uszkodzenia mechaniczne, 

wyposaZone w k61ka do przemieszczania oraz w uchwyty boczne; pojemniki 

powinny posiadac konstrukcjy wnozliwiajqcl}. ich oproZoianie grzebieniowym, 

widlowyrn lub hakowym rnechanizmem zaJadowczym, przez pojazdy 

przeznaczone do odbioru odpad6w; 

4) 	 w wyjC}tkowych uzasadnionych sytuacjach, do zbierania wi~kszych anizeli 

przewiduje Regularnin ilosci odpadow komunalnych, opr6cz pojemnikow, mog~ 

bye utywane odpowiednio oznaczone worki; 

5) wlasciciele nieruchornosci, na kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkaiJ.cy, lecz odpady 

komunalne s~ wytwarzane, a wi<rc prowadzC}cy dzialalnose gospodarcz~ 

kieruj~cymi instytucjami oswiaty, zdrowia, zarZ4dzajqcy ogr6dkarni dzialkowymi, 
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zobowi~ s~ dostosowac pojemnos6 pojemnik6w do swych indywidualnych 

potrzeb. rue moze bye jednak mniejsza niz jeden pojemnik 0 pojemnosci 120 

litr6w. 

§ 5. Okresla siy rodzaje i pojemnosc work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpad6w przez wlaScicieli nieruchomosci: 

I. 	 pojemnosc work6w winna wynosi6 od 60 litr6w do 120 litr6w; 

2. 	 Do selektywnego gromadzenia odpad6w naieZy stosowac worki 0 nasttfPuj,!cych 

ujednoliconych kolorach oraz oznaczeruach: 

l) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru tektury - niebieski worek 

z napisem "Papier", 

2) szklo i opakowarua szklane kolorowe - zielony worek z napisem ,.Szkto", 

3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady wielomaterialowe - z6hy worek z napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

4) odpady ulegaj~ce biodegradacji, ze szczeg6lnym uwzglcrdnieniem bioodpad6w 

bJ'ClZowy worek z napisem "Bio". 

§ 6 . UstaJa siy standardy utrzymania pojemnik6w, miejsc zbierania i gromadzerua odpad6w 

przed ich odebraniem przez przedsiybior~ w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym 

i technicznym: 

I. 	 wlaSciciele nieruchomosci maj~ obowiqzek utrzymywac pojemniki w stanie czystosci 

zar6wno zewnytrznej jak i wewn~trz; 

2. 	 pojemnik po jego opr6.znieruu rue powinien wydzielac rueprzyjemnych zapachow; 

3. pojemnik rue powinien bye uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy. 

§ 7. Okresia sicr rodzaje pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w na terenach 

przeznaczonych do uZytku publicznego: 

1. 	 tereny przeznaczone do uZytku publicznego, w szczeg61nosci takie jak: drogi 

publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny bye 

wyposaZone przez ich wlaScicieli w kosze uliczne 0 pojemnosci od 10 litr6w do 

60 litr6w; 

2. 	 przed skJepami wielkopowierzchniowymi i szkolami - zestawy pojemnik6w 

przeznaczone do selektywnej zbi6rki opakowan ze szkla, tworzyw sztucznych, metali, 

papieru, tektury i opakowail wielomateria!owych 0 pojernnosci od 800 litr6w do 1500 

litr6w, omakowane kolorami takimi jak. worki przeznaczone do selektywnej zbi6rki, 

opisowo i znakiem graficznym. 
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§ 8. Ustala siy standardy utrzymania pojemnik6w, miejsc zbierania i gromadzerua odpad6w na 

terenach przeznaczonych do UZytku publicznego przed ich odebraniem przez przedsiybiorcy 

w odpowiednim stanie sanitarnym, pOfZ(j.dkowym i technicznym: 

1) pojemniki lub workl po winny bye rozmieszczone w spos6b umozliwiaj'}cy bezpieczne 

i wygodne korzystanie z ruch przez wszystkich uZ}'tkownik6w; 

2) ustawione w miejscaeh, kt6re rue powoduj'l zagrozenia dla ruchu pojazd6w i pieszych oraz 

urnozliwiajC}cych ich stale opr6Znianie przez firmy wywozoW'b 

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilosci, szczeg6lnie w miejscach 0 duZym natyzeruu ruchu 

pieszych i przebywania znacznej ilosci os6b; 

4) zabezpieczone przed wysypywaniem siy zgromadzonych w nich odpadow; 

5) systematycznie oproZniane, rue dopuszczajC}c do ich przepelnienia, 

6) pojeronilci powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 

a w szczego1nosci poprzez stahl naprawy ich szczelnosci, a takZe w odpowiednim stanie 

sanitamym, w szczegolnosci poprzez ich mycie, dezynfekcjy i dezynsekejy. 

Rozdzial4 

Cz~stotliwosc j sposob pozbywania si~ odpadow komunalnych oraz oieczystosci cieklych 
z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczooych do uiytku publicznego 

§ 9.1. Odpady komunalne od w1aScicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkailcy, 

odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminy, przedsiybiorca, kt6ry 

zawar! z Gmin'l wnowy na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od 

w!aScicieli nieruchomosci . 

2. WlaSciciele nieruchornosci w celu u!atwierua odbioru odpadow komunalnych obowiqzani 


s'} do wystawienia pojemnikow i work6w na czas odbierania tyeh odpadow poza teren 


rueruchornosci w miejsce umozliwiaj'lce swobodny do nich dojazd zgodnie 


z harmonogramern odbioru do godz. 7.00. 


3. Odpady komunalne od w!aScicieli nieruchomosci , na kt6rych nie zamieszkujC} mieszkancy, 


a na ktorych powstajC} odpady komunalne, odbiera przedsiybiorca wpisany do rejestru 


dzialalnosci regulowanej, z kt6ryrn wlaSciciel nieruchomosci zawar! umowy na odbieranie 


odpad6w komunalnych. 


§ 10.1. Ustala si~ nastypujC}C'l czystotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu 


rueruchornosci i teren6w przeznaczonych do UZytku publicznego. 
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2. WlaSciciele nieruchomosci obowi'}ZBlli s't do pozbywania silt odpad6w komunalnych 

z terenu nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantuj~cy zachowanie czystosci 

i poru¢ku na nieruchomoSci. 

3. Pozbywanie sicr odpad6w komunalnych przez wlaScicieli nieruchomosci odbywa siy 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbi6rki 

odpad6w a nastcrpnie odebranie ich przez przedsicrbiorccr odbieraj,!cego odpady. Worki do 

selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych nieodplatnie udostcrpnione sq przez 

przedsiybiorcy, kt6ry odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z gmin~. 

4. Z obszar6w zabudowy zagrodowej ijednorodzinnej: 

1) odpady zmieszane - jeden raz na miesillc; 

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szk~o) tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomaterialowe - jeden raz na miesi,!c; 

3) odpady ulegaj,!ce biodegradacji cztery razy w roku - maj, sierpien, paidziemik, listopad; 

4) odpady niebezpieczne i chemikalia, kt6re naJeZy gromadzic i przygotowac do odbioru 

w taki spos6b, aby uruemozliwic lub ograniczyc dostc(p os6b trzecich - dwa razy w roku; 

S) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kt6re wystawiane S'h tak jak pozosta1e selektywnie 

zbierane, bez umieszczarua ich workach - dwa razy w roku; 

6) zuZyty sprzC(t elektryczny j elektroniczny pochodz,!ce z terenu nieruchomosci zbierany 

zgodnie z hannonogramem odbioru - dwa razy w roku lub dostarczyc do Punktu Selektywnej 

Zbi6rki Odpad6w KomunaJnych - znajduj,!cy si~ przy UrzC(dzie Gminy w Nowym Miescie ul. 

Apteczna 8; 

7) zuZy'te opony nalezy wystawic zgodnie z hannonogramem odbioru - dwa razy w roku lub 

naJety pozostawic w punktach wymiany opon - (wzyte opony - od samochod6w osobowych 

w ilosci 4 szt. (jeden komplet) rocznie oraz opony do ci,!gnik6w i maszyn rolniczych w ilosci 

4 szt. rocznie od w!asciciela nieruchomosci); 

8) zuZyte akumulatory odbierane s,! zgodnie z hannonogramem - dwa razy w roku lub nalezy 

umieszczac w pojernnikach przy stacji obslugj samochod6w; 

9) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstale w wyniku drobnych prac remontowych nalety 

wystawiac zgodnie z hannonogram odbioru workach czarnych 0 pojemnosci ISOl - dwa raz 

w roku; 

10) przetenninowane leki naleZy wydzielic ze strumienia odpad6w komunalnych i przekazac 

je do specjalistycznych pojemnik6w znajduj,!cych siC( w aptekach, natomiast zuZyte baterie 

moZna dostarczyc do oznakowanych pojernnik6w usytuowanych w pJac6wkach oswiatowych 

j w budynku UrzC(du Gminy Nowe Miasto; 
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11) opr6Znianie koszy ulicznych z park6w i przystank6w nastypuje z c~stotliwosci'l nie 


rzadziej niz dwa razy na tydzien; 


12) opr6Zoianie pojemnik6w przeznaczonych na selektywnc} zbi6rky opakowan, stoj'lcych na 


terenach przeznaczonych do UZytku publicznego nastypuje na zgloszenie w!aSciciela 


nieruchomoScifdysponujllcego . 


§ 11. W celu zapewnienia utrzymania czystosci i pOf74dku na terenie Gminy Nowe Miasto: 


1) zabrania siy umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub 

pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpad6w niezgodnych z ich 

przeznaczeniem. 

2) zabrania siy gromadzenia w pojemoikach na zmieszane odpady komunalne: 

sniegu i lodu, substancji toksycznych, Zrilcych, wybuchowych, przetenninowanych 

lek6w, zuZytych olej6w, resztek farb, rozpuszczalnik6w, lakler6w i innych odpad6w 

oiebezpiecznych. 

3) zabrania siy spalania odpad6w komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach 

grzewczych budynk.6w. 

§ 12. Ustala siy nastypujqce zasady w zakresie opr6Zniania zbiornik6w bezodplywowych: 

1. 	 opr6Znianie zbiornikow bezodplywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siy 

na podstawie zam6wienia wlaSciciela nieruchomosci zlozonego do podmiotu 

uprawnionego, z kt6rym podpisal umOWy; 

2. 	 pozbywanie siy nieczystosci cieklych nastypuje w spos6b systematyczny rue 

dopuszczaj,!-c do przepelnienia Sly zbiornik6w bezodplywowych, gwarantujllc 

zachowanie czystosci i porZ<}dku na terenie nieruchomoSci; 

3. 	 cZ'fstotliwosc opr6miania z osad6w sciekowych zbiornik6w oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

Rozd.zial5 

lone wymagania wynikajilce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami 

§13.1. WlaSciciele nieruchomosci w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpad6w 

komunalnych, powinni podejmowaC dzialania ZJmerza],!-ce do zmniejszenia ilosci 

wytwarzanych odpad6w w szczeg6lnosci poprzez: 

1) zakup produkt6w w opakowaniach zwrotnych; 


2) unikanie liZywania produkt6w nie nadajC}cych si«r do recyklingu i kompostowania; 


3) wydlui:enie okresu UZytkowania sprz«ytu poprzez jego naprawy; 


4) stosowarue energooszczydnego sprzytu e1ektrycznego i elektronicznego; 


6) stosowanie baterii i akumulator6w 0 przedluZonej Zywotnosci; 
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7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub 

innym zainteresowanym, 

2. Powstajqce odpady polegaj~ce biodegradacji i opakowania ulegajqce biodegradacji oraz 

odpady zielone powinny bye w pierwszej kolejnosci wykorzystywane przez mieszkailc6w we 

wlasnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

3. Gmina prowadzi dzialania majqce na celu: 

1) podnoszenia poziomu swiadomosci ekologicznej mieszkaIi.c6w Gminy w zakresie 

seIektywnej zbi6rki odpad6w komWlalnych; 

2) minimalizacji powstawania odpadow i ich segregacji w gospodarstwach domowych; 

3) zwiykszenia udzialu o dzys ku , w szczeg61nosci recykIingu w odniesieniu do silla, 

metaIi, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. 

§14.1. Gospodarka odpadami w wojew6dztwie funkcjonuje w oparciu 0 regiony gospodarki 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki odpadami dla 

wojew6dztwa mazowieckiego 2024 uchwalonym uchwalC} Nr 3/19 Sejmiku Wojew6dztwa 

Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r., Gmina Nowe Miasto weszta w sk!ad regionu 

zachodniego. 

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostalosci z sortowania odpad6w 

kierowane bcydCj. i zagospodarowane w RegionaJnej Instalacji Przetwarzania Odpad6w 

Komunalnych (RlPOK) wylqcznie w ramach regionu zachodniego, wskazanych w Planie 

gospodarki odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego 2024. 

3. W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie moze przyjmowac odpad6w z innych 

przyczyn, nalezy przekazywac tego rodzaju odpady do instaIacji wskazanych w WPGO, 

jako instalacje zast<rpcze wyznaczone dla regionu zachodniego. 

4. Selektywne zebrane odpady komunalne powirmy trafiac do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania odpad6w zgodnie z hierarchiC} sposob6w post<rpowania z odpadami. 

Rozdzial6 
Obowi~ki os6b utrzymuj2fcych zwien~ta domowe maj2fce na celu ochron~ pned 
zagro:ieniem lub uci~liwosci2f dis ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w 
przeznaczonych do wsp61nego uiytku 

§15.I.Osoby utrzymuj~ce zwierz~ta domowe sprawujq opiekc;: nad tymi zwierzytami w taki 

spos6b, aby zwierzyta te rue stanowily zagrozerua dla otoczenia oraz rue zanieczyszczaly 

teren6w przeznaczonych do UZytku pUblicznego. 
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2. W miejscu pUblicznym psy moget bye wyprowadzane tylko na smyczy i w kagancu, chyba 


Ze ze wzgJ~du na rast(, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierz~cia byloby to 


nieuzasadnione. 


§ 16.1 .Do obowi¢6w wlaScicieli utrzymujqcych zwierzerta domowe nalezy: 


1) 	 zwolnienie zwierzqt domowych z uwiyzi dopuszczalne jest wylqcznie na terenach 

zielonych, w sytuacji gdy wlaSciciel rna mozliwose sprawowania kontroli nad ich 

zacho wani ern; 

2) 	 zwolnienie, przez w!aSciciela nieruchomosci ps6w ze smyczy na terenie 

nieruchomosci moze miec miejsce w sytuacji, gdy nieruchomos6 jest ogrodzona w 

spos6b uniemozliwiajC}cy jej opuszczenie przez psa j wykluczajqcy samowolny dostlYP 

os6b trzecich; 

3) 	 natychmiastowe usuwarue przez wlaScicieli zanieczyszczen pozostawionych przez 

zwierz~ domowe w 0 biektach i na innych terenach przeznaczonych do UZytku 

pUblicznego a w szczeg6Lnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 

terenach zielonyc~ itp ., nieczystosci te umieszczone w szczelnych, nieulegajqcych 

szybkiemu rozkladowi torbach, mog'l bye deponowane w komunalnych urzqdzeniach 

do zbierania odpad6w, postanowienie to nie dotyczy os6b niewidornych, 

korzystaj'lcych z psow przewodnik6w. 

2. Postanowienia ust.1 dotycz'l ta.kZe zwierzC}t nieudomowionych, utrzymywanych 

w charakterze zwierU!t domowych. 

Rozdzial7 
Wymagania utrzymywania zwienllt gospodarskich na terenach wyl~czonych 

z produkcji rolniczej, w tym talde zakazu ich utrzymywania na okreSlonych obszarach 
lub w poszczeg61nycb nieruchomosciach. 

§17.1. Zabrania siy utrzymywania zwieI7.4t gospodarskich na terenach oznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako WY!'lczonych z produkcji 

rolruczej, na kt6rych rozpoczyto inne rut rolnicze uZytkowanie grunt6w. 

2. Zakaz utrzymywania zwierzqt gospodarskich dotyczy zwartych teren6w, zajytych przez 

budownictwo jednorodzinne, instytucje uzytecznosci publicznej, centra handlowe i hote1e. 

3. 	Na pozosta!ych terenach wyl~czonych z produkcji rolnej dopuszcza siy utrzymywanie 

zwierzqt gospodarskich pod nas~puj'lcymi warunkarni: 

a) budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierz~t spelniajqce wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z po in. zm.). 
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• 

b) wszelka uci¢iwosc hodowli dla srodowiska, w tym emisje by~ce jej skutkiem, 

zOStarlq ograniczone do obszaru nieruchomosci, na kt6rej jest prowadzona. 

4. Prowadzqcy chow zwierzqt gospodarskich zobowiqzanj sIr 

a) przestrzegac przepis6w sanitarno-epidemiologicznych, 

b) sldadowac obomik w odleglosci co najmruej 25 m od linii rozgraniczajqcej 

nieruchomosci, na terenie plaskim, tak by odcieki rue mogly przedostawac si~ na teren 

s¥iedruch nieruchomoSci, 

c) przeprowadzi6 deratyzacje pomieszczen, w kt6rych prowadzona jest hodowla zwierzqt 

zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszego Regulaminu. 

5. Osoby utrzymujl'lce pnie pszczele, sC) zobowiC}Zane do zachowania srodk6w ostroinosci 

i dolozenia wszelkich staran, aby hodowla ta nie byla uci¢iwa dla mieszkanc6w 

i u.zytkownik6w nieruchomosci s¥,iednich. 

6. Ule z pszczolami nalezy ustawic w odleglosci co najmruej 10m od granicy nieruchomosci 

w taki spos6b, aby wylatuj'lce i przylatujC)ce pszczoly nie stanowily uci¢iwosci dla 

wlaScicieli nieruchomosci s¥iednich. 

Rozdzial8 

Obszary podlegajSlce obowi~kowej deratyzacji oraz termioy jej przeprowadzenia 


§ 18.1. Obowi¢owej deratyzacji podlegaj'l (rue rzadziej niz jeden raz w roku), 


w szczeg61nosci: 


I) miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki przylifczy 


wodoci'lgowych lub kanalizacyjnych, 


2) miejsca hodowli zwierzq,t gospodarskich, 


3) miejsca zbiorowego Zywienia. 


JWODNICZACY 
Rady Gminy ~~~ 
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