
UCHWALA NR 119IXIIII2020 

RADY GMlNY NOWE MIASTO 


z dnia 7 stycmia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i po~dku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art . 18 ust. 2 plct J5, art. 40 uSLl i art. 4 I ust. I ustawy 1. dnia 8 marca 1990 r. samor~dzie 
gm innym (Oz.. U. z 20 19 f. paz. 506 1. poin. zm.) oraz art. 4 ustawy z dn ia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymani u 
czystosci i pOfZ<\dku w gminach (Oz. U. 1.2019 r. poz.2010) po zasjygnicyciu opinii Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Ptonsku, Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastcrpuje: 

§ 1. Uchwala siy "Regulamin utrzymania czystosci i porzlldku DB terenie Gminy Nowe Miasto" 
stanowi~cy zal~cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siC( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Traci mac Uchwala Nr 88NIU20 L9 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r., 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porZl}d.ku na terenie Gminy Nowe Miasto (Oz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r. poz. 8505) i UchwaJa Nr 94NIIII20 J9 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 
2019 zmieniaj'lca uchwat~ Nr 88NIII20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r., 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porZ<\dku na terenie Gminy Nowe Miasto (Oz. Urz. Woj. Maz. 
pOI.. 10032). 

§ 4. Uchwala podlega ogtoszeniu w Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w Zycie z dniem 0 I marca 2020 roku 

- n,'v'ODN1CZi\CY 
Radv Gminy 

(};/ft1 ~k' C /., k'A1are a /115 -I 
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Zahjcznik do uchwaJy Nr 1 1 91XIIlJ202 0 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

REGULAMlN UTRZYMANIA PORZ..\DKU I CZYSTOSCI 

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO 


Rozdziall. 

Postanowienia og6lne 


§ 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci j pOrn}dku w gminach 
(Oz. U. z 2019 r. poz. 2010) niniejszy Regu\amin okresla szczeg610we zasady utrzymania czystosci i porz.,dku 
na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Rozd.zi2J 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czysto§ci j po~dku n3 terenie nieruchomosci 


§ 2. I. WlaSciciele nieruchomosci zapewniajC} utrzyman.ie czystosci i pOfZC}dku na terenie nieruchomosci 
poprzez: 

I) wyposatenie nieruchomosci w pojemniki i worki stllZ<ice do zbierania odpad6w komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym, jak 
rowniez utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i pOfZC}dkowym miejsc gromad.zenia odpad6w; 

2) przekazywanie odpadow zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmies.zanych) przedsi~biorcy, 

w tenninach wyznaczonych hannonogramem; 

3) zbieranie powstalych na terenie nieruchomosci odpad6w komunalnych do pojemnik6w 0 wielkosci 
i liczbie uzaleznionej od liezby mieszkanc6w nieruchomosci, w spos6b opisany w niniejszym Regulaminie; 

4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiybiorcy odpad6w komunalnyeh., w spos6b 
opisany w niniejszym Regulaminie. W przypadku niedopelnienia przez wlaSciciela nieruchomosci 
obowi¢u zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny, podmiot odbieraj'lCY odpady przyjmuje 
je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 0 tym w6jta oraz wlaSciciela 
nieruchomosci . Obowi~ek selektywnego zbierania odpad6w komunatnych przez wlaSciciela 
nieruchomosci uznaje silf z.a zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane S'l w podz.iale na 
odpowiednie frakcje, gromadzone st) w pojemrtikach lub workach przeznaczonych do tyeh frakcji; 

5) niezw!oezne usuwanie z 1erenu nieruchomosci matenalu rozbi6rkowego i resztek materia16w budowlanych, 
powstalych w wyniku bud6w i remont6w tokali oraz budynk6w; 

6) uprztttniecie przez wlaScicieli nieruchomoSci po opadach: biota, sniegu, lodu z powierzchni chodnik6w 
poloionych wzdhlZ nieruchomosci, przy czym naleiy to realizowac w spos6b niezakl6cajC}cy ruchu 
pieszych i pojazdow; up~tniyte bloto, snieg, 16d naleZy zloiyc na skraju chodnika, talc by mogry je 
UpfZC}tnt)c sluZby utrzymuj'lce w stanie czystosci jezdnilf. WlaSciciel nieruchomosci nie jest zobowiC}ZaJIy do 
uprL'ltni~cia chodnika, na k16rym jest dopuszczony platny post6j lub parkowanie pojazd6w 
samochodowych; 

7) mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami wylllcznie w miejscach dozwoJonych, g.: na terenie 
nieruchomosci nie sruiqcej do utytku publicznego tylko pod warunkiem, 2:e powstaj,)ce scield 
odprowadzane S<j do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiomikaeh bezodplywowych, 
w szczeg61nosci scieki takie nie mog'l bye odprowadzane bezposrednio do zbiomikow wodnych lub do 
ziemi ; 

8) dopuszcza silf mozliwosc mycia i dorainych napraw pojazd6w mechanicznych, tj. wymianlf k6t, swiee 
zaplonowych, tar6wek, uzupelnianie plyn6w, regulacje pojazd6w mechanieznych poza myjniami 
i warsztatami naprawczymi, na terenie n.ieruchomoSci, z zachowaniem poniiszych zasad: 

a) tylko za zgodC} wlaSciciela i tylko wtedy, gdy oie S'l one uci4i:liwe dla sq,siednich nieruchomosci, 

b) naprawy i regutacje pojazd6w prowadzone Sq wyl<}cznie na utwardzonym podloZu i w sposob 
niepowoduj'lCY zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz w6d, 

ld: 33EA080A-I F24-48FI-8831-F59EB 19AE8ED. Uchwalony Strona I 

http:utrzyman.ie


c) zabrania si~ prowadzenia napraw blacharsko-lakiemiczych poza warsztatami naprawczymi. 

9) stosowanie siy w!aScicieli zwierZ<j.t domowych i gospodarskich do przepis6w rozdzialu 6 i 7 niniejszego 
Regulaminu. 

§ 3_ I. Ustala siy dla wlaScicieli nieruchomosci obowi'lZf!k selektywnego zbierania nastypuj'lcych frakcji 
odpad6w komunalnych wydzielonych ze strumienia odpad6w komunalnych: 

I) papieru i tektwy - (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tekrury, ulOlki, zeszyty, kartony, lorby 
papierowe); 

2) metalu i tworzyw sztucznych - (opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki plastikowe, plastikowe 
opakowania po produktach spo:zywczych, opakowania po srodkach ezystosei, kosmetykach, plastikowe 
lorby, worki, reklamowki, kartony po mleku i sokaeh, puszki aluminiowe lub stalowe, drobny ztom zelazny 
i metale kolorowe); 

3) szkla - (stoiki bez metalowych nakryte~ butelki po napojach j :zywnosci, szkJane opakowania po 
kosmetykach), z wy1'lczeniem ceramiki, wowek., szkla okiennego, Zaroodpornego, zbrojonego lub 
samochodowego); 

4) bioodpad6w - (resztki warzyw i owoc6w, drobne galyzie drzew i krzew6w, skoszon4 trawy, liscie, Icwiaty, 
trociny i kora drzew) z tym, ze : 

a) na terenie nieruchomosci w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, zaleca siy komposlowanie 
bioodpad6w stanowi(Jcych odpady komunalne w kompostownikach przydornowych na potrzeby wlasne. 
WlaSciciele nieruchomosci, w przypadku zadekJarowania kompostowania bioodpad6w stanowi'}cych 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym S'l w calosci zwolnieni z wyposaienia 
nieruchomosci w work.i koloru br<}Zowego ,,BIO" co oznacza, ze nie mog'l tej frakcji odpadu 
przekazywac w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed nieruchomosci, 

b) wlaSciciele pozostalych nieruchomosci nie korzystaj'!cy z przydomowych kompostownikow winni 
przekazac przedsiybiorcy bioodpady stanowi'lce odpady komunalne w workach do tego przeznaczonych. 

5) odpad6w niebezpiecznych i chemikalia, \ct6re naieZy gromadzic i przygotowac do odbioru w taki spos6b, 
aby uniemozliwic lub ograniczy6 dostyp os6b trzecich; 

6) mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, kt6re wystawiane Sib tal< jak pozostate selektywnie zbierane, 
bez umieszczania ich workach; 

7) przeterminowanych iek6w, kt6re nale:zy dostarczyc do punk.6w zbj6rki. Wykaz punkt6w wyposaionych 
w odpowiednio oznaczone pojemniki znajduje siy na stronie intemetowej www.ugnowemiasto.pl ; 

8) zuZytych baterii, kt6re nale:zy dostarczy6 do punkt6w zbiorki . Wykaz punktow wyposaZonych 
W odpowiednio oznaczone pojernniki, znajduje si~ na stronie intemetowej www.ugnowemiasto.pl ; 

9) odpad6w niekwalifikuj'lcych siC( do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie wyniku 
przyjmowania produktow leczniezych w formie iniekcji i prowad.zenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczegolnosci zuZyte igly i strzykawki; 

10) tekstyli6w i odzieZy, .kt6re nale:zy wystawiac w workach czamych zgodnie z harmonogramem; 

11) zutytego sprzyru elelctrycznego i eleklronicznego pochodZ<j.cego z terenu nieruchomosci zbierany zgodnie 
z harmonogramern odbioru lub dostarczyc do Punktu zbi6rki zuiytego sprzytu elektrycznego 
i elektronicznego znajduj,!cego siy przy Urzydzie Gminy Nowe Miasto, u1. Apteczna 8; 

J2) zuZyte opony naleZy wystawi6 zgodnie z harmonogramem lub pozostawic w punktach wymiany opon; 

13) zutyte akurnulatory nalety wystawic zgodnie z harmonogramem lub oddac do punktu zajmuj'lcego siy ich 
sprzedai:<J; 

14) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstaj'!ce w gospodarstwach domowych w wyniku drobnych prac 
remontowych, naleZy wystawiac zgodnie z harmonogram odbioru w workach czarnych. W sytuacji gdy 
odpady budowlano-remontowe i rozbiorkowe dla leh przekazania musZ4 zostac zaladowane do witrkszego 
pojemnika, wlaScieiel nieruchomosci I dysponujqcy lokaleml rna obowiqzek odpowiednio wczesniej 
zam6wic taki pojemnik tub kontener u przedsiybiorcy. 
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2. W celu utatwienia odbioru odpad6w komunalnych na obszarze zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane s'} przez przedsiybiorc~ z miejsca umozliwiaj~cego 
swobodny do nich dojazd (wystawione poza teren nieruchomosci) w terminie okreslonym w harmonogramie 
odbioru. 

3. Opakowania po Zywnosci i inne przemaczone do selektywnego zbierania, powirmy bye pozbawione 
zawartosci omz w mian; mozliwosci zgniecione przed ich wloZeniem do pojemnika lub worka. 

4. Odpady z papieru naleZy zbierae w taki spos6b, aby rue byty zamoczone lub zanieczyszczone, 
w szczeg61nosci reszkami Zywnosci, truszczami, olejami czy farbami. 

Rozdzial3. 

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w lub work6w przeznaczonycb do zbierania odpadow 


komunalnych oa tereoie nierucbomosci, w tym na terenacb przeznaczonych do uZytku publicznego oraz 

ns drogach publicznych, waruok6w rozmieszc7.aoia tych pojemnik6w i work6w oraz utrzymania 


pojemnik6w W odpowiednim stanie ssnitarnym, po~dkowym i technicznym 


§ 4. Okresla Sly rodzaje l minimaln~ pojemnosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci: 

I) preferowane wielkosci pojemnikow dla Gminy Nowe Miasto to pojemnik 1201 i 240 Ijako podstawowe; 

2) wymaga Sl<t aby gospodarstwo domowe od 1 do 40s6b dysponowalo min. 1 pojemnikiem 1201itrow, 
gospodarstwo domowe od 5 do 8os6b - 2 pojemnikami l20litr6w lub Ipojemnikiem 240litr6w 
a gospodarstwo domowe powyzej 8 os6b - odpowiednio wi~ksut ilosciq pojemnik6w; 

3) wlaSciciel nieruchomosci ma obowillZek wyposai:enia nieruchomosci w pojemniki sllWlce do zbierania 
odpad6w komunalnych; pojemniki musz'l bye szczelne, zamykane pokrywtb z materiaru odpomego na 
uszkodzenia mechaniczne, wyposaZone w k61ka do przemieszczania oraz w uchwyty boczne; pojemnik.i 
powinny posiadac konstTukcj~ umozliwiaj'lC<l ich oproznianie grzebieniowym, wid10wym lub hakowym 
mechanizmem zaladowczym, przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpad6w; 

4) w wyj'llkowych uzasadnionych sytuacjach, do zbierania wiC(kszych anii:eli przewiduje Regulamin ilosci 
odpad6w komunalnych, opr6cz pojemni.k6w, mog'l bye UZywane odpowiednio omaczone worki; 

5) wlaSciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj<l mieszkailcy, (eez odpady komunalne ~ 
wytwarzane, a wi~c prowadutcy dziaJalnosc gospodarcZSr, kierujqcy instytucjami oswiaty, zdrowia, domki 
Jetniskowe, zaruttizajqcy ogr6dkami dzialkowymi, zobowi~i S<l dostosowac pojemnosc pojemnik6w do 
swych indywidualnyeh potrzeb, nie moze bye jednak mniejsza nii: jeden pojemnik 
o pojemnosci 120 Iitr6w. 

§ S. I. Okresla si~ rodzaje i pojemnose work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w przez 
wlaScicieli nieruchomosci: 

I) pojemnosc work6w powinna wynosic od 60 litr6w do J 20 litr6w. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpad6w naleZy stosowae worki 0 nastlipuj'lcych ujednoliconych 
kolorach oraz oznaczeniach: 

1) papier, tek1ura, odpady opakowaniowe z papieru j tektury - niebieski worek z napisem "Papier", 

2) szklo i opakowania szklane kolorowe - zieJony worek z napisem "Szklo", 

3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw sztucmych oraz odpady wielomaterialowe 
z6hy worek z napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

4) bioodpady - br¥owy worek z napisem "Bio". 

§ 6. Ustala sicr standardy ulrzymania pojemnik6w, mlejSC zbierania i gromadzenia odpad6w przed ich 
odebraniem przez przedsi~biorcy w odpowiednim stanie sanitarnym, pOl"ll}dkowym i technicznym: 

I) wla.sciciele nieruchomosci maj~ obowi¥ek utrzymywac pojemni.ki w stanie czystosci zar6wno zewncrtrznej 
jak i wewOlltrz; 

2) pojemnik po jego opr6inieniu nie powinien wydzielae nieprzyjemnych zapach6w; 

3) pojemnik nie powinien bye uszkodzony Jub pozbawiony, np. pokrywy. 
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§ 7. Okresla siy rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpad6w na terenach przeznaczonych do 
uzytku pUblicznego: 

I) drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny bye WYP0saZone przez 
Ich wla.scicieli w kosze uliczne 0 pojemnosci od 10 litrow do 60 Jitr6w; 

2) przed skJepami wielkopowierzchniowymi i szkolami - zestawy pojemnilcow przeznaczone do selektywnej 
zbi6rki opakowan ze szkla, tworzyw szrucznych, metali, papieru, telctury i opakowan wielomateria1owych 
o pojemnosci od 800litr6w do 1500 litr6w, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do 
se/ektywnej zbiorki, opisowo i znakiem graficznym. 

§ 8. Ustala si~ standardy utrzymania pojemnik6w, miejsc zbierania i gromadzertia odpad6w na terenach 
przeznaczonych do UZytku publicznego przed ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porzEldkowym i technicznym: 

odebraniern przez przedsi~biorc~ 

I) pojemniki Jub worki powinny bye rozmieszczone 
i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich UZytkownik6w; 

w sposob umoi:.liwiajqcy bezpieczne 

2) ustawione w miejscach, kt6re nie powodujq zagrotenia dla ruchu pojazd6w i pieszych oraz 
umozliwiaj'}cych ich stale oproZnianie przez podmiot odbierajElcy odpady komunalne; 

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilosci, szczeg61nie w miejscach 0 dUZym nat~Zeniu ruchu pieszych 
i przebywania znacznej ilosci osob; 

4) zabezpieczone przed wysypywaniem siy zgromadzonych w nich odpad6w; 

5) systematycznie opromiane, nie dopuszczaj'!c do ich przepclnienia, 

6) pojemniki powinny bye utrzymywane w odpowiedrum stanie techrticznym, a w szczeg61noSci poprzez stahl 
naprawy ich szczelnosci, a takZe W odpowiednim stanie sanitamym, w szczeg6lnosci poprzez ich mycie, 
dezynfekcj~ i dezynsekcjy. 

Rozdzial4. 

C~stotIiwosc i sposob pozbywania si~ odpad6w komunalnych oraz nieczystosci cieklych 


z tereDU nieruchomosci oraz z terenow przezn3czonycb do uZytku publicznego 


§ 9. 1. Odpady komunalne od wla.scicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujEl mieszkaflcy, odbiera 
wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminty, przedsiybiorca, kt6ry zawarl z Gmif14 umOWy na 
odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci. 

2. WtaSciciele nieruchomoSci w celu ulatwienia odbioru odpad6w komunalnych obowi~i S<l do 
wystawieoia pojemnik6w j work6w na czas odbierania tych odpad6w poza teren nieruchomosci w miejsce 
umozliwiaj'}ce swobodny do nich dojazd zgodnie z hannonogramem odbioru do godz. 7,00. 

3. Nieruchomosci, na kt6rych oie zamieszkuj<l mieszkancy, a powstaj<l oa nich odpady komunalne 
wy1llczone Sq z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez 
Gminy. Odpady komunalne od wla.scicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujll mieszkancy, a na 1a6rych 
powstaj" odpady komwlalne, odbiera przedsi~biorca wpisany do rejestru dzia1alnosci regulowanej, z kt6rym 
wta.sciciel nieruchomosci zawart umOWy ns odbieranie odpad6w komunalnych. 

§ 10. I. Ustala Sly nastypuj,}Cq c~stot1iwose odbioru odpad6w komunalnych z terenu rueruchomosci 
i teren6w przeznaczonych do UZytku pUblicznego. 

2. WlaSciciele nieruchomosci obowi¥Mi s<l do pozbywania si~ odpad6w komunalnych z terenu 
nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantuj<tcy zachowanie czystosci i porzqdku na nieruchomosci. 

3. Pozbywanie siy odpad6w komunalnych przez wlaScicieli rtieruchomosci odbywa si~ poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbi6rki odpadow komunalnych 
a nastypnie odebranie ich przez przedsiybiorcy odbieraj~cego odpady. Worki do selektywnej zbi6rki odpad6w 
komunalnych nieodplatnie udost~pnione s,! przez przedsiybiorcy, !<tory odbiera odpady na mocy umowy 
podpisanej z Gmin'} Nowe Miasto. 

4. Z obszar6w zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika nie rzadziej nit raz 
na dwa tygodrue w pozostalych miesi'lcach 1 raz w miesi,!cll, zgodnie z harmonogramem ; 
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2) zbierane selektywnie papier i tektura., szkto, Iworzywa sztuczne, metale i opakowania wieJomaterialowe 
zgodnie z harmonogramem - jeden raz na miesiqc; 

3) bioodpady - zbierane w okresie od kwietnia do paidziemika nie rzadziej niZ raz na dwa tygodnie 
w pozostalych miesiqcach ) raz w miesiqcu, zgodnie z harmonogramem 

4) odpady niebezpieczne j chemikalia, kt6re nalety gromadzic i przygotowac do odbioru w taki spos6b, aby 
Wliemoiliwic lub ograniczyc dostc;p osob trzecich zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, ktore wystawiane s~ tak jak pozostate selektywnie zbierane, bez 
umieszczania ich workach zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

6) tekstylia i odziez naleZy umiesci w worki czame zgodnie z harmonogramem - dwa raz w roku; 

7) zutyty sprzyt elelctryczny i elektroniezny pochodUjce z terenu nieruchomosci zbierany zgodnie 
z harmonogramem odbioru - dwa razy w roku 

8) zUZyte opony nalety wystawic zgodnie z hannonogranlem - dwa razy w roku lub naleZy pozostawic 
w punktach wymiany opon - (zutyte opony - od sarnochod6w osobo ...:ych w ilosci 4 szt. (jeden komplet) 
rocznie oraz opony do ciC}gnik6w i maszyn rolniezych w ilosei 4 szt. rocznie od wtaSciciela nieruehomosci); 

9) zuZy"te akumulatory odbierane ~ zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub nalety oddae do 
punktu zajmujqcego sir; ieh sprzedaz.q; 

10) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstate w wyniku drobnych prac remontowych nale.iy wystawiac 
zgodnie z hannonogram workach czamych 0 pojemnosci 1501- dwa raz w roku; 

11) przetenninowane leki naleZy wydzielic ze strumienia odpad6w komWlalnyeh i przekazac je do 
specjalistycznych pojemnik6w znajduj~cych si~ waptekaeh; 

12) zu:iyte baterie naleZy dostarczyc do oznakowanych pojemnikow usyruowanych w plac6wkach 
oswiatowych i W budynku U~du Gminy Nowe Miasto; 

13) odpady niekwalifikuj,!ce si~ do odpadow medycznych powstalyeh w gospodarstwie wyniku przyjmowania 
produktow leczniczych w fonnie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. 
w szczeg61nosci zutyte igly i strzykawki nateZy wydzielic ze strumienia odpad6w komunalnych 
i przekazac je do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego w budynku Urzrrdu Gminy Nowe Miaslo. 

14) opr6mianie koszy u!ieznych z park6w i przystank6w nast~puje z cz~stotliwoscill nle rzadziej niz dwa razy 
na tydzien; 

15) opr6mianie pojemnik6w przeznaczonych na selekrywn~ zbi6rkc; opakowail, stoj'lcych na terenach 
przeznaczonych do uZytku publicznego nastypuje na zgloszenie wlaSciciela nieruchomoSci/dysponuj'lcego . 

§ 11. W celu zapewnienia utrqmania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Nowe Miasto: 

I) zabrania si~ umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub 
pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpad6w niezgodnych z ich przeznaczeniem. 

2) zabrania si~ gromadzenia w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: sniegu 
i lodu, substancji toksycznych, trqcych, wybuchowych, przetenninowanych lek6w, zuiytych oJejow, 
resztek farb, rozpuszczalnikow, lakierow i irmych odpad6w niebezpiecznych. 

3) zabrania sj<r spalania odpadow komunalnych na powierzchni ztemi oraz w instalacjach grzewczyeh 
budynk6w. 

§ 12. Ustala siy nastypujqce zasady w z.akresie opro:miania zbiomik6w bezodplywowych: 

I) opromianie zbiomik6w bezodplywowych j oczyszczalni przydomowych odbywa si~ na podstawie 
zam6wienia wla.scieiela nieruchomosci zlozonego do podmiotu uprawnionego, z Jct6rym podpisal umow~; 

2) pozbywanie silf nieczystosci cieklycn nas1~puje w spos6b systematyczny nie dopuszczajqC do 
przepetnienia siC; zbiomikow bezodplywowych, gwaranrujqc zachowanie czystosci i porzqdku oa terenie 
oieruchomosci ; 

3) c~stotliwosc oprozniania z osadow sciekowych zbiomikow oczyszczalni przydomowyeh wynika z ich 
instrukeji eksploataeji. 
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Rozdzial5. 

Inne wymagania wynikaj~ce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami 


§ 13. I. Zgodnie z Wojew6dzkim Planem Gospodarki Odpadami, gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinno opierac sit;: na nast~pujl}cej hierarchij post<rpowania z odpadami : 

I) zapobieganie powstawania odpad6w; 

2) przygotowywanie do ponownego UZycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

2. WlaSciciele nieruchomosci zobowi~i Sq ograniczac mase( wytwarzanych odpad6w, zmniejszac icn 
obj~tosc oraz podejmowac dziatania majqce na celu ulatwienie poddania wytworzonych odpad6w procesom 
odzysku, w tym przez selelctywne zbieranie. W celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpad6w komunalnych, 
powinni podejmowac dzialania zmierzaj'}ce do zmniejszenia ilosci wytwarzanych odpad6w w szczeg61nosci 
poprzez: 

I) zakup produktow w opakowaniach zwrotnych; 


2) unikanje uZywania produkt6w nie nadajqcych siy do recyklingu i kompostowania; 


3) wydluZenie okresu utytkowania sprzeytu poprzez jego naprawy; 


4) stosowanie energooszc~dnego spr~tu eJektrycznego i eJektTOnicznego; 


5) stosowanie baterii i akumulatorow 0 przedlutooej Zywotnosci; 


6) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjorn charytatywnym lub innyrn zainteresowanym. 


3. Powstaj'lce bioodpady stanowi'lce odpady komunaJne oraz odpady zielone powinny bye w pierwszej 
kolejnosci wykorzystywane przez mieszkailcow we wlasnym zakresie np. poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach. 

4. Gmina prowadzi dzialania maj~ce na celu: 

1) podnoszenia poziomu swiadomosci ekologicznej mieszkancow Gminy w zakresie selektywnej zbi6rki 
odpad6w komunalnych; 

2) minimalizacji powstawania odpad6w i ich segregacji w gospodarstwach domowych; 

3) zwi~kszenia ud:ziaru odzysku, w szczeg61nosci recyklingu w odniesieniu do szkla, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papleru i 1ekfUl)'. 

Rozdzial6. 

Obowiltzki os6b utrzymujllcycb zwie~tJI domowe majllce na celu ochroo~ przed zagroteniem lub 


uciJiZliwoscil} dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przezoaczonych do wsp61nego utytku 


§ 14. 1. Osoby utrzymuj'lce zwie~ta domowe sprawuj~ opiek~ nad tymi zwierz~tami w taki spos6b. aby 
zwierztrta te nie stanowi1y zagrozenia dla otoczenia oraz oie zanieczyszczaly teren6w przeznaczonych do 
UZytku pubJicznego. 

2. W miejscu pub)icznym psy mog~ bye wyprowadzane tylko na srnyczy i w kagaflcu, chyba ze ze wzgJl(du 
na rasey, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwier~cia bytoby to nieuzasadnione. 

§ 15. I. Do obowi~k6w wlaScicieli utrzymujilCych zwierz~ta domowe nalety: 

I) zwolnienie zwierz<)t domowych z uwi~zi dopuszczalne jest wyl<lcznie na terenach zielonych. w sytuacji 
gdy wJaSciciel rna mozliwosc sprawowania kontroli nad icn zachowaniern; 

2) zwolnienie. przez wlaSciciela nieruchomosci ps6w ze smyczy na terenie nieruchomosci moze miec miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomosc jest ogrodzona \II spos6b uniemozliwiaj'lcy jej opuszczenie przez psa 
i wykluczaj'lcy samowolny dost~p os6b trzecich; 

3) natychmiastowe usuwanie przez wlaScicieli zanieczyszczen pozostawionych przez zwierzyta domowe 
w obielctach i na innych terenach przeznaczonych do UZytku pub)icznego, a w szczegolnosci na chodnikach, 
jezdn.iach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., nieczystosci te umieszczone w szczelnych, 
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nieulegaj'lcych szybkiemu rozkJadowi torbach. mogi) bye deponowane w komunalnych llrV!dzeniach do 
zbierania odpad6w, postanowienie to nie doryczy os6b niewidomych, korzystaj~cych z ps6w 
przewodnik6w. 

2. Postanowienia ust.1 dotycZ4 tille zwieTZt}t oieudomowionych, utTzymywanych w charakterze zwiefZ<}t 
domowych. 

Rozdzial7. 

Wyruagania utrzymywania zwier~t gospodarskich na terenach wyqczonych z produkcji rolniczej, 


w tym talde zakazu icb utrzymywania Da okreSlonycb obszaracb lub w poszczegolnych 

nierucbomosciacb. 


§ 16. I. Zabrania si~ utrzymywania zwierZ1}t gospodarskich na terenach oznaczonych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. jako wyl¥zonych z produkcji rolniczej, na kt6rych rozpocz~to inne 
nli rolnicze liZytkowanie grunt6w. 

2. Zakaz utrzymywania zwie~t gospodarskich doryczy zwartych teren6w, zajytych przez budownictwo 
jednorodzinne, jnstytucje UZytecznoscl publicznej, centra handJowe i hotele. 

3. Na pozostalych terenach wylCjczonych z produkcji rolnej dopuszcza siy utrzymywanie zwierZ1}t 
gospodarskich pod nast~puj~cymi warunkami : 

a) budynki gospodarslcie przeznaczone do hodowli zwieTZt}t spemiaj~ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Oz. U. z 20J 9 r. poz. 1189 z p6in. zm.), 

b) wszelka uciClZliwosc hodowli dla srodowiska, w tym emisje b¢'1ce jej skutkiem, zostanEl ograniczone do 
obszaru nieruchomoSci, na kt6rej jest prowadzona 

4. ProwadZ1}cy ch6w zwierz<!t gospodarskich zobowi~ Sll : 

a) przestrzegac przepis6w sanitamo-epidemiologicznych, 

b) skladowac obomik w odJeglosci co najmniej 25 m od linii rozgraniczaj¥ej nieruchomosci, na terenie 
plaslcim, tak by odcieki nie mogly przedostawaC sitr na teren s~iednich nieruchomosci, 

c) przeprowadzic deratyzacje pomieszczen, w ktorych prowadzona jest hodowla zwieTZt}t zgodnie 
z postanowieniami § ) 7 niniejszego Regulaminu. 

Rozdzial8. 
Obszary podJegajlJce obowilJzkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 

§ 17. 1. Obowi~owej deratyzacji podlegajq (Die rzadziej ruz jeden raz w roku, w miesil}cu wrzesien). 
w szczeg6lnosci: 

I) miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych, korytarze piwniczne. studzienki przyl~czy wodoci~owych 
lub kanalizacyjnych, 

2) miejsca hodowli zwierz<!t gospodarslcich, 

3) miejsca zbiorowego Zywienia. 

2. Ka.t.dorazowo w przypadku wysU}pienia populacji gryzoni . 
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Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr J19IXIIII2020 

Rady Gmioy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzltdku Da terenie Gmioy Nowe Miasto. 

Nowelizacja ustawy z dnia 19 1ipca 2019 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz!j.dku w gminach obowi¥uj4Ca 
od 6 wrzeSnia 2019 roku wprowadza szereg istotnych zmian w gminnych syslemach gospodarki odpadami 
komunalnymi . 

Na podstawie art. 4 usl.l ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i pol£4dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Ominy uchwala szczeg6lowe zasady utrzymania 
czystosci i porZ4dku na tereoie gminy zawarte w Regu/aminie utrzymania czystosci i po~dku na terenie 
Ominy Nowe Miasto po zasicrgniyciu opinii panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Stalo si~ konieczne wprowadzenie stosownych zmian i regulacji poprzez przedlozenie uchwaly w sprawie 
regu/aminu utrzymania czystosci i pOrn}dku w gminie. 

Przedmiotowy projekt uchwaly wynika z koniecznosci dostosowania zapis6w regulaminu na terenie 
Ominy Nowe Miasto do wymagait w zakresie seJektywnego zbierania j odbierania odpad6w komunalnych 
powsla!ych na nieruchomosci na kt6rej zamieszkuj~ mieszkaflcy - zaktualizowano frakcje odpad6w 
komunalnych zbieranych seJektywnie tj .: 

a) odpad6w niekwalifikuj!j.cych si~ do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie wyniku 
przyjmowania produkt6w Jeczniczych w fonnie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczeg61nosci zuzyte igly i strzykawki; 

b) odpad6w tekstyli6w i odziety. 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy zmienilo si~ poj~cie dotychczas uZywane ,,zmieszane odpady 
komunalne" zasUjpiono jak w ustawie nowelizuj'lcej pojcrciem "niesegregowane (zmieszane odpady 
komunalne", a dotychczas UZywane poj~ie .,odpady ulegaj~ce biodegradacji ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem bioodpad6w" zasUjpiono na "bioodpady stanowiEjce odpady komunaJne". 

Zmienita siy r6wniei c~stotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu nieruchomosci tj.: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika nie rzadziej niz 
raz na dwa tygodnie w pozostalych miesiEjcacn 1 raz w miesi~cu - bylo jeden raz na miesillC. 

b) bioodpady stanowiqce odpady komunalne - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika 
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w pozostalych miesiqcach J raz w miesi'lcu - bylo maj. sierpieo 
paidzieroik, listopad . 

Przepisy znowelizowanej ww. ustawy wprowadzily powszechny obowi!j.Zek segregacji odpad6w 
komunalnych - wlaSciciele nieruchomoSci zapewruajq utrzymanie czystosci i porz<}dku przez zbieranie 
w spos6b selektywny powsta1ych na terenie nieruchomosci odpad6w komunalnych zgodnie 
z wymaganiarni okreslonym w regulaminie. 

Za uchylanie sicr od tego obowi¢cu ustawa nakazuje radzie gminy olueslenie stawki podwyiszonej 
w wysokoSci nie mniejszej nii. dwukrotna j nie wyi.sza niz czterokrotna wysokosc stawki za 
gospodarowanie odpadami (przyjr;tej na mocy o~bnej uchwaly). 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy 0 utrzymaniu czysto~ci i pOfZ4dku w gminach wprowadzono 
mozJiwosc kompostowania bioodpad6w stanowiqcych odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomosci w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej . lednoczesnie 
okreslono, ze w przypadku, kompostowania w kompostownikach bioodpad6w powstaj'lcych na terenie 
nieruchomosci zwalnia si«r wlascicieli tych nieruchomosci w catosci z obowi!j.Zku posiadania worka na 
bioodpady oraz oa tych nieruchomosciach nie b«rdzie swiadczona usruga odbioru tej frakcji. 

Zgodnie z dyspozycjq zawart~ w art.4 ust.1 ustawy podjycie uchwaly przez rad~ gminy wymaga 
uzyskania opinii wlaSciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitamego. 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywn'l opinicr Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
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w Plonsku pismo nr HKN.030.1.27.20 19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. 

Bior~c pod uwagcr powyzsze podj<rcie prze<imiotowej uchwaly jest zasadne. 
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