
UCHW ALA NR 1941XXll112021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z do is 29 marea 2021 r. 

W spOlwie Regulamiou utnymaoia czystosci i poru,dku oa tcrenie Gmioy Nowe Miasto. 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustJ i art A I ust. I ustawy z dnia 8 mares 1990 r. 0 samol"l4dzie 
gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 z pOi n. zm.) oraz art . 4 ust. I, Ust. 2 i ust.2a pkt 4 ustaW)' z dnia 
J3 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porZ!}dku w gminach (Dz. U. 1. 2020 r. poz. 1439 z pOzn. zm.), po 
zasiygni~ciu opinii Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Plmlsku, Rada Gminy Nowe MiaslO 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Uchwala siy Regulamin utrzymania czystosci i pol"U!:dku na terenie Gminy Nowe Miasto s tanowilJcy 
zal~cznjk do niniejszej uchwary. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza Sly W6jtowi Omioy Nowe Miasto. 

§ 3. Traci moe Uchwata Nr 11 9fX UV2020 Rady Gminy Nowe M iasto z dnla 7 stycznia 2020 r., 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzt!.dku na lerenie Gminy Nowe MisslO (Dz. Un . W oj . Maz. 
z 2020 r. poz. 884). 

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dZlwa Mazowieckiego. 



Zal/lcznik do uchwaly Nr 194/XXIII12021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

zdnia 29 marea 2021 r. 

REGULAMIN VTRZYMANIA CZYSTOSCII PORZ,.,nKU NA TERENlE GMlNY NOWE M1ASTO 

Ro:tdzia l 1. 


Postanowieoia ogolne 


§ I. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utnymaniu czystosci i pol"ZC}dku VY gminach 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6Zil. zm.) niniejszy Regulamin okres la szczeg610we zasady utrz.ymania czystosci 
i pol"Uldku na tc renie Gminy Nowe Miasto. 

Rozdzial2. 

Wymagaoia w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadow komuoaloycb oraz utnymania. 

czysloSci i por74dku Da terenie nieruchomosci 

§ 2. 1. WtaScieiele nieruchomosci zapewnjaj~ ulrzymanie czysLOSc i i porL.4dku na terenie nieruchomosci 
poprz.ez: 

I) wyposai.enie nieruchomoSci w pojemniki i worki shli.lfce do zbierania odpad6w komunalnych omz 
utrzymywanie tych pojemnik6w wodpowiednim stanie sanitamym, porl4dkowym i technicznym, jak 
r6wniez utrzymanie w odpowiednim stanie san itamym i pOl"U}dkowym miejsc gromadzenia odpad6w; 

2) przekazywanie odpad6w komunalnych zebranych selektywnie i n.iesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 
komunalnych podmiotowi odbieraj/lcemu odpady, w terminach WY1l1Bczonych harmonogramem. 

2. W pnypadku niedopelnienia pr:z.ez wlasciciela nieruchomosc i obowiJj.Zku zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b selektywny, podrniot odbieraj~cy odpady przyjrnuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 0 tym w6jta oraz wla.scicie la nieruchomosci. 

3. Obowil}Zek selektywnego zhierania odpad6w komunalnych prz.ez wlaSciciela ni eruchomoSci uznaje si~ 
za zacbowany w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane SEj w podziale na odpowiednie frakcje, a kt6rych 
mowa ust. 4, gromadzonc ~ w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji . 

4. Wmsciciele nieruchomosci zobowiqzani SEj do selektywnego zbierania i pr:z.ekazywania po dmiolowi 
odbieraj/lcemu od pady komunalne nast~puj~cych frakcj i odpad6w: 

1) papier, 


2) metale, 


3) tworzywa sztuczne, 


4) odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 


5) szklo, 


6) bioodpady 


7) odpady niebezpieczne, 


8) przetenninowane lek i i chemika lia., 


9) odpady niekwalifikuj'lce s itr do odpad6w medycznych powstatych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, W szczeg61nosci igiel i strzykawek, 

10) zuzyte baterie j akumulatory, 

II) zuzyty spr~t elektryczny i elektroniczny, 


12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 


13) zutytc opony, 
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14) odpady budowllll1e i rozbiorkowe, 

15) odpady tekstyliow i odziety. 

5. Odpady komunalne powstale po \vysegregowaniu frakcji odpad6w, 0 kt6rych mowa w ust. 4 ,powinny 
bye zbierane oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

6. Nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujll mieszkaricy, a powStajll na nich odpady komunalne 
wyhtczone 54 z zorganiz.owanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego pn;ez 
Gmin~. 

§ 3. 1. Wla.sciciele nieruchomoSci sIJ zobowhtzani do uprz.lllni~cia biota, sniegu. lodu i innyeh 
zanieczyszczen z chodnikow p<Moionych wz<iM nieruchomoki , przy czym za 18ki chodnik uznaje sicr 
wydzieionll cZI}SC drogi pubJieznej stu~c!! dla ruchu pieszego potoi.on~ bezposrednio przy granicy 
nieruchomosci, nalety to realizowac w sposob niezakl6cajljcy ruchu pieszycb i pojazd6w omz zachowaniem 
mozliwo.sci odplywu wody do kanaiizacji. 

2. Wla.sciciel nieruehomosci nie jest zobowiq.zany do uprZ4tni~ia chodnika.., na kt6rym jest dopuszczony 
platny post6j lub parkowanie pojazdow samochodowych. 

§ 4. 1. Myeie pojazd6w sarnochodowych poza myjniami moZe odbywae na utwardzonym tereoie 
nieruchomosci pod waronkiem, ze powstajtJce scieki odprowadzane Sil do kanalizacji sanitamej lub 
gromadzone w zbiomikach bezodplywowych. 

2. Naprawy pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczyrru dozwolone S<} na lereOle 
nieruchomoSci pod warunkiem. i.e powstajq.ee odpady i zanieczyszczenia gromadzone ~, w spos6b 
umotliwiaj'ley ich usuniycie oraz naprawy te oie spowoduj1J: zanieczyszczenia woo i gleby. 

Rozdxial3. 


Rodzaje i mioimalna pojemoo.sc pojemnik6w lub work6w przeznaczooycb do zbierania odpad6w 


komuoaloycb oa tcrenic nierucbomoSci, w tym Da lercn8cb prz.eznaczooycb dD uiytku publicznego oraz 


oa drogacb publicznycb, W8ruoki rozmiesuzaoia tych pojemnikow i work6w omz utrzymaoia 


pojemoikow w odpowiedoim stanie saoitarnym, porutdkowym i tecbnicznym 


§ 5. I. Ok.resla siy rod.z.aje i minimalnlJ pojemnost pojemnik6w lub work6w przeznaczonych do z.bierania 
oiesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci : 

I) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki 0 pojemnosci 1201,2401 lub w worki 
o pojemnosei 1201; 

2) wlaSciciel nieruchomoSci rna obowiilzek wyposa±enia nieruchomo.sci w pojemniki stui4ce do zbierania 
odpad6w komunalnych; pojemniki musZl:l bye szczelne, zamykane pokrywil, z materiatu odpomego na 
uszkodzenia mechaniczne, wyposai.One w k61ka do przemiesz.czania oraz w uchwyty boczne; pojemniki 
powinny posiadac konstrukcj~ umotliwiaj1J:c~ ieh oproznianie grzebieniowym, widlowym iub hakol,>l)'tn 
mechanizmem zaladowczym, przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpad6w; 

3) do 	zbierania wyj'ltkowo :zwiykszonych ilosci odpad6w komunalnych. oprocz pojemnikow. mog~ bye 
utywane odpowiednio oznaczone worki koloru czamego. 

2. Na kazdej nie ruchomoSci zamieszkatej powinny znajdowae si~ pojemniki na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne oraz worki do selektywnego zbierania odpad6w, z zachowaniem n8St~puj~cych 
nomI: 

I) gospodarslWo domowe lie7..<1ce ad 1 do 4os6b - co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 120 I na 
niesegregowane (ZOlieszane) odpady komunalne oraz wystarczaj'lca liczba work6w do selektywnego 
zbierania odpad6w; 

2) gospodarstwo domowe licZ<Jce od 5 do 8osOb - co najmniej dwa pojemniki 0 pojemnosci 120 I ka±dy lub 
jeden 0 pojemnosci 2401 na niesegregowane (zluieszane) odpady komunalne oraz wys18rczaj<l:ca liczba 
workow do selektywnego zbierania odpad6w; 

J) gospodarstwa domowe licZAJce wi~ej nii 8os6b - pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i worki do selektywnego zbierania odpad6w 0 pojemnosei zapewniajl}cej pokrycie 
Z<1potrzebowania wedtug norm zapisanych w punklach I i 2. 
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3. WfaSciciele nieruchomosci. na kt6rych nie zamieszkuj& mieszkancy, lecz powstajq odpady komunalne, 
a wi/1c prowad2'4cy dzia~alnosc gospodarc14. kierujCJcy instytucjami oswiaty, zdrowia, domki letniskowe i inne 
nieruchomoSci wykoiZ}'Stywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. zobowi~nj s~ dostosowae pojemnose 
pojemnik6w do swych indywidualnych potrzeb, nie mote bye jednak mniejsza nit jeden pojemoik 
o pojemnoSci 	120 litr6w. 

§ 6. I. Okresla si~ rodzaje i pojemnosc work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w na 
terenie nieruchomosci zamicszkatej: 

I} selektywnie zbierane 
o pojemnosci 601 , 

odpady komunalne . worki 0 pojemnosci 1201, do odbioru szkta worki 

2. Do selektyv.rnego zbierania odpad6w 
ujednoliconych kolorach oraz oznaczeniach: 

komunalnych nalei.y stosowae worki 0 nastc;pujqcych 

1) worki koloru niebieskiego z napisem "PAPIER" - przeznaczone do zbierania odpad6w 
z papieru, w tyrn tektury, odpad6w opakowaniowych z papieru i odpad6w opakowaniowych 
z tektury~ 

2) worki koloru zielonego z napisern "SZKLO" - przeznaczone do zbierania odpad6w ze szkla, 
w tym odpad6w opakowaniowych ze szkla; 

3) worki koloru t6hego z napisem "MET ALE I T WORZYWA SZTUCZNE" - przeznaczone do zbierania 
odpad6w metal;, w tym odpad6w opakowaniowych z meta Ii, odpad6w tworzyw sztucznych, W tym 
odpad6w opakowaniowych tworzyw sztucznych, omz odpad6w opakowaniowych wielomateria~owych; 

4) worki koloru bf¥.Owego z napisern "BIO"- przeznaczone do zbierania odpad6w ulegaj,!:cych biodegradacji, 
ze szczeg61 nym uwzg";dnieniem bioodpad6w. 

§ 7. Pojemniki i worki do zbierania odpad6w powinny bye umieszczone w miejscach latwo dost/1pnych, 
zar6wno dla ich uiytkownik6w, jak i dla pracownik6w podmiotu odbieraj'lcego odpady, w spos6b 
oie powoduj~cy nadmiemych uci~liwosci i ulrudnieil dla mieszkaoc6w nieruchomo~ci lub os6b trzecich. 

§ 8. I. Pojemniki powlOny bye utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym poddawane 
w miaf/1 potrzeb myciu i dezynfekcji nie rzadziej nii raz na kwartal. 

2. Pojemniki nalez.y utnymywae w naleiytym stanie lecltnicznym, weelu zapewnienia ieh sz-czelnoSci. 
Pojemnik nie powinien bye uszkodzony lub pozbawiony pokrywy. 

3. Wta.sciciele nieruchomosci zobowi(JZa,ni ~ do utrzymywania wodpowiednim stanie sanitamym 
i porz<l:dkowym miejsc gromadzenia odpad6w. w szczegolnosci poprzez: 

I) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych przect zalewaniem przez wody opadowe, 

2) utrzymywanie miejsc gromadzenia odpad6w w czystoSci, nie dopuszczaj'l:C do zalegania odpad6w poza 
pojemnikami i workami. 

§ 9. I. Okresla si'r rodzaje i pojemnoSe pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w na terenach 
pneznaczonych do uzytku publicznego: 

\) drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny bye wyposaz.one przez 
ich wta.sciciC\i w kosze uliczoe 0 pojemnoSci 10 I, 60 I. 

2) przed sk lepami wielkopowierzchniowymi i szkotami - zestawy pOjemnik6w przeznaczone do selektywnej 
zbi6rki : papieru, metal!, tworzyw sztucznych, odpad6w opakowaniowych wielomalerialowych. szlda 
o pojemnosci 1100 I, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbi6rki, opisowo 
i znakiem gnficZflym. 

2. Na terenach przeznaczonych do utytku pUblicwego pojemniki POWlnOY bye rozmieszczone 
w sposab oastypuj<l:cy: 

1) ustawione w miejscach, kt6re uie powodujq zagroi.enia dla ruchu pojazd6w i pieszych omz 
umozliwiaj~cyc h ich stale opr6znianie przez podmiot odbieraj~cy odpady; 

2) pojemniki powinny bye ro7Jllieszczone w spos6b umozliwiaj'l:cy bezpieczne i wygodne korzystanie z ntch 
przez wszystkich uZytkownik6w; 

3) rozmieszczone wodpowiedniej ilosci, szczeg61nie w miejscach 0 dutym natyzeniu ruchu pieszych 
i przebywania znacznej ilosci os6b; 



4) zabezpieczone przed wysypywan iem siy zgromadwoych w nich odpad6w; 

5) pojemniki powinny bye utrzymywane W odpowiednim stanie lechnicznym, a w szczeg61nosci poprzez stahJ 
napraw~ ich szczelnosc i, a takte wodpowiednim stanie sanitamyrn , w szczeg6lnoSci poprzez ich mycie, 
dezynfekcjrr· 

Rozdzial4. 


Cz~totliwosc i sposOb pozbywaoia siy odpadow komunalnych oraz nieczystoSci cieldych 


z tereDU nieruchomosci oraz z terenow pneznaczonycb do uiytku publiczoego 


§ 10. 1. Odpady komunalne od wlaScicieli nieruchomosci , na kt6rych lamieszkuj<} mieszkaitcy, odbiera 
podmiol wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego, klory zawar! l Gmin'l umowy na odb ieranie 
i zagospodarowanie odpad6w komunalnych. 

2. WlaSciciele nieruchomosci weelu ulatwienia odbioru odpadow zebranych selektywnie 
i niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych robowi<p:ani ~ do wystawienia pojemnik6w 
i work6w ns czas odbierania przez podmiot odbieraj'lcy odpady poza teren nieruchomosc i, w miej sce 
umozliwiaj'lce swobodny do nich doj azd zgodnie z harmonogramem odbioru. 

3. Pozbywanie siy odpad6w komunalnych prLez wtaScieieli nieruchomosci odbywa siy poprzez ich 
umieszczenie wodpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych 
a nasl~pnie odebranie icn pnez przedsiyhiorcy odbieraj4cego odpady. Worki do se\ektywnej zbi6rki odpad6w 
komunalnych nieodplatnie udost<;:pnione ~ przez podmiot odbierajqcy odpady na moey U!llowy podpisanej 
z Gminq Nowe Miasto. 

4. WlaSeiciele nieruchomoSci obowi<}Za1li S<l do pozbywania sift odpad6w komunalnych z tereou 
nieruchomoSc:i w sposob syslematyezny, gwarantuj<tcy 18chowanie ezystosci i pofZl!dku na nieruchomoSci . 

5.0dpady komunalne od wlaScicieli nieruchomosci, oa kt6rych nie zamieszkuj'l mieszkancy, a powstajq 
odpady komunalne mU$Z<J bye usuwane okresowo, 18k cZysto, aby worki i pojemniki do ich zbierania 
nie przepetnialy sirr, w tenninach uzgodnionych l podmiotem uprawnionym , jednak nie rzadziej niz raz na 
mies iqc. 

§ 11. Ustala siy Cz.~stotliwosci i spos6b pozbywania siy odpad6w komunalnych l terenu nieruchomosci 
zamieszkatej oraz z leren6w przeznaczonych do u±ytku publicznego: 

I) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierane w okresie od kwietnia do paidziemika 
nie rz.a.dziej niZ raz na dwa tygodnie w pozostatych miesillC8ch I raz w miesi'lcu. zgodoie 
z harrnonogramem ; 

2) setektywnie zbierane odpady komunalne: papier, meta Ie, rworzywa sz( uczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriatowe, szkto zgodnie z hannonogramem - jeden raz na miesiqc; 

3) bioodpady - zbierane W okresie od kwielnia do paidziemika nie rzadziej nit raz na dwa tygodnie 
w pozostalyeh miesi'lcach I raz w miesi'lcu, zgodnie z harmonogramem; 

4) odpady niebezpieczne. chemikalia naleiy gromadzic i przygotowac do odbioru w taki spos6b, aby 
uniemoziiwic lub ograniczyc dostyp osob trzecich odbierane zgodnie z hannonogramem - dwa razy 
w roku; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane S<J., tak jak pozostale selektywnie zbierane odpady, bez 
umieszczan ia ich w workach zgodnie z hamlOnogramem - dwa razy w roku; 

6) odpady tekstyli6w i odziety nalezy gromadz.ic w worku koloru czamego odbierane zgodnie 
z hannonogramem - dwa raz w roku ; 

7) zuiyty sp~1 elektryclny i elektroniczny odbieraoy jest, lak jak pozoslale seJektywnie zbierane odpady, 
bez umieszczania w worki :z:godnie z hannonogramem - dwa razy w roku lub mOina dostarczyc do Punktu 
zbiorki zuiytego sp~tu elektrycznego i eteklronicznego Ulajduj'lcego siy przy Urzydzie Gminy Nowe 
Mi asto, ul. Apteczna 8; 

8) zui:yte opony odbierane Sl} zgodnie z hannonogramem - dwa razy w roku lub naleiy pozostawic 
w punktach wymiany opon; 

9) zutyte akumuJalory odbierane S<} zgodnie z hannonogrameOl - dwa razy w roku lub nalezy oddac do 
punktu zajmujqcego sicr ich sprzedaz..,; 
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10) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstale w wyniku drobnych prac remontowych naleiy gromadzic 
w worku koloru czamego, odbierane S4 zgodnie z hanno nogram - dwa raz w roku . 

11) pnetenninowane leki moina dostarczyc do specjalistycznych pojemnik6w znajdujllcych siy waptekach: 
ul. G l6wny Rynek 12 j ul. Ciechanowska 75b· odbio r l punkt6w raz oa kwartal; 

12) zuZyte baterie moina dostarczyc do oznakowanych pojemnik6w usytuowanych w polac6wkach 
o~wiatowych i w budynku U~du Gminy Nowe Miasto· odbi6r z punkt6w dwa raz w roku; 

13) odpady niekwalifikuj4ce siy do odpad6w medycznych powstatych w gospodarstwie wyniku prz:yjmowania 
produkt6w Jeczn iczych w fomlie ioiekcji i prowadzerua monitoringu poliomu substancji we krwi, 
w szczeg61nosci zuiyte igty i strzykawki naleiy wydzielic ze strumienia odpad6w komunalnych i motna 
dostarczyc do specjalistyczoego pojemnika zlokalizowanego w przy budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto. 
ul. Apteezna 8 . odbi6r z punktu dwa ra2. w roku. 

14) opr6znianie koszy ulicznych z park6w i przystank6w nastypuje z ez~stotliwosci4 nie rzadziej ni t dwa razy 
na tydzien; 

15) oproznianie pojemnik6w przeznaczooych na selektywn<j, zbi6rky odpad6w, stojllcych na terenach 
prLeznaczonych do uZytku puhlicmego nie rzadziej ni ~ raz na miesi4C. 

§ 12. USIala si y naswpuj4c~ czystotliwosci i spos6b pozbywania si~ nieczystosci ciektych z terenu 
niel1Jchomosci: 

I) Opr6tnianie zbiomik6w bezodptywowyeh i oczyszczalni przydomowych odbywa siy oa podstawie 
zam6wienia wiaSciciela oierucnomoSci zlozonego do podmiolU uprawnionego, z kt6rym podpisaJ umowy; 

2) Pozbywanie siy nieezystosci ciektych nastypuje w spos6b systematyczny nie dopuszczaj4c do 
przepetnienia siy zbiomik6w bezodplywowych, gwarantujqc zachowanie czystosci i porZ4dku na terenie 
nieruchomosci oie rzadziej nit raz oa p6t roku; 

3) C~stolliwosc opr6i.niania z osad6w Sciekowych zbiornik6w oczyszczalni przydomowyeh wynika z len 
instrukcji eksp loatacji rue rzadziej nit raz oa rok. 

Rozdzials. 

Inne wymagania wynikaj~ce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostalosci z sortowania 
i pozostalosci po mechaniczno·biologiclnym przetw'arzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w 
komunalnych przeznaczonych do sktadowania mog!i bye zagospodarowane wyhtcznie w insta\acji komunalnej. 

2. W przypadku braku moey przerobowych instalacji komunalnej lub jej awaTii odpady powinny bye 
prz.ekazane do instaiacji wskazanej jako zastypcza. 

3. W ramach realizacji wymagait wynikaj4cych z WojewOdzkiego Planu Gospodarki Odpadami okresla s iy 
nastypuj4ce kierunki dzialan w zakresie zapob iegania powstawaniu odpad6w komunalnych i zmniejszanie 
ilosci wytwarzanych odpad6w, a na~pnie odzyskiwanie stJ rowcOw i ponowne wykorzystanie odpad6w. 

4. Gmina prowadzi6 b<tdzie dzialania maj~ee na eelu: 

I) zwiykszenie wiedzy mieszkaitc6w gminy w zakresie zapobiegania powstawania odpad6w omz selektywnej 
zbi6rki odpad6w; 

2) upowszechnienie 13gospodarowania odpad6w ulegaj'lcych biodegradaeji, ze szczeg61nym uwz.glydnieniem 
bioodpad6w, poprLCZ ich kompostowanie . 


Rozdzial6. 


Obowil}Zki os6b utrzymujqcych zwien,~ta domowe maj~ce na eelu ochron~ prred zagroteniem lub 

uci~liwosci~ dla ludzi oraz przed zanieczyszezeniem lereoow pnnnaczonych do wSpOlncgo uiytku 

§ 14. Osoby utrzymuj'lce zwierzyta domowe s~ zobowi~e do zachowania srodk6w ostroi nosci. 
zapewniajllcych ochron~ przed zagroteniem lub uci~zliwoSci4 dla ludzi oraz pr.w:l zanieczyszc7.eniem teren6w 
przeznaczonych do wsp61nego uzytku. 

§ 15. Do os6b utrzymuj<j,cyeh zw ierz~ta domowe nalety: 



1) zapewnienie stalego i skutecznego dozoru; 

2) zapobieganie ich wydostaniu si~ w spos6b niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania; 

3) wyprowadzanie psa na smyczy na terenach przeznaczonych do wsp6lnego utytku. a pss, nale'i4cego do 
rasy uznawanej u agresywn'l oraz zachowuj'lcego silt W spos6b agresywny w stosunku do ludz.i i innych 
zwicrl.4t, na smyczy i w kagancu; 

4) zwolnienie, pnez wtdciciela psa ze smyczy na terenie nieruchomo.sci moie mice miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomosc jest ogrodzona w sposOb uniemotliwiaj4cy psu jej opuszczenie; 

5) natychmiastowe usuwanie przez. wlaScicieli zanieczysz.czen pozostawionych prrez. zwie~ta domowe 
W obiektach i oa innych terenach przeznaczonych do utytku wsp6lnego, a w szczegolnosci na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, lerenach zielonych; nieczystosci Ie, umieszczone w szczelnych, 
nieulegaj4cych szybk iemu rozkladowi torbach, magI} bye deponowane w komu nal nych urUjdzeniach do 
zbierania od pad6w, postanowienie to nie dotyczy os6b niewidomych, korzystaj'lcych z ps6w 
przewodnikow. 

RO'l.dziaI7. 

Wymagaoia utn:ymywaoia zwierutt gospodarskicb os tercnacb wyhtczonycb z produkcji rolniczej, 

w tym uk1e zam icb utrzymywaaia oa okreSlonycb obszaracb tub w posuzegolnycb oierucbomosciacb 

§ 16.1 . Zakaz utnymywania zwieT7.<lt gospOOarskich dotyczy zwartych teren6w, zajlttych przez 
budownictwo jednorodzinne. domki letniskowe i inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno
wypoczynkowe. instyrucje utytecznasci puhlicznej. centra hand lowe i hotele. 

2. Na pozostatych lerenach wylilczonych z produkcji rolniczej dopusz.cza si~ urnymywanie lwieTL.Cl1 
gospodarskich PrlY zachowaniu nast~puj ltCymi warunk6w: 

1) posiadania budynk6w gospodarskich przeznaczonych do cho\,lIu zwiel"Zl)t.. spelniajl}cych wymogi okreslone 
w odr~bnych przepisach; 

2) osoby utnymuj~ce zwie~ta gospodarskie Sll zobow ilJ zane do humanitamego traktowania ich oraz 
przestrlegania przepis6w sanilamych i epidemioiogiclOych w tym 7.akresie; 

J) gromadzic i usuwac oieczystoSci ciekle. kt6re nie stl obomikiem i gnoj6wkll" w sposob przewidziaoy dla 
nieczystoSci ciektych; 

4) sldadowac ohomik wodleglosci co najmniej 25 m ad lini i rozgraniczajlJcej drogi publicznej, na tereoie 
ptaskim, tak by odcieki nie mogt)' przedostawac silt na teren S4$iednich nieruchomosci; 

5) prleprowadzic deratyzacje pomieszczen, w kt6rych prow8dzona jest hodowla zwiel"U)l zgodnie 
z postanowieniami § 17 niniejszego Regulaminu. 

Rozdzial8. 

Wyznaczanie obszarow po<lIegaj1\cych obowi~kowej deratyLacji i termin6w jej przeprowad7.ania 

§ .7. I. Wyznacza s i~ obszary podlegaj'lce przeprowadzeniu deratyzacji : 

1) miejsca gromadzenia odpadow komunalnych, korytarz.e piwnictl.le, srudzienki pnytqczy wodoci~gowych 
lub kanalizacyjnych; 

2) budynki, w kt6rych utrzymywane SlI zwien~la gospodarskie~ 

3) obiekty zbiorowego Zyw"ien ia . 

2. Deratylacj~ nalety przeprowadzic jeden raz w roku w okresie jesiennym (00 dnla 01 wrzesni8 do 
30 wrzesnia) . 

3. Na obszarach, na kt6rych nie wyznacza si~ obowillZkowej deratyzacji, deratyzacj~ nalety 
przeprowadzit w przypadku wysl~pienia populacji gryzoni . 

http:piwnictl.le
http:zwicrl.4t


Rozdzial9. 


Wymagania dotyc.qce kompostowlJ:oia bioodpadow stanowillcych odpady komuDalne 


w kompostownikach pnydomoW)'ch oa tereoie oieruchomosci zabudowanycb budynkami mieszkalnymi 


jednorodzlnnymi oraz zwolnienie wtascicicU takich nieruchornosci, w calo§ci lub w cz~sci, Z obowil}-zku 


posiadania pojemoika lub worka us te odpady 


§ 18. I. Na terenie nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedoorodzinnymi,. zaleca sit{ 
kompostowanie bioodpad6w stanowi4cych odpady komuna lne w kompos(ownikach przydom owych na 
potrzeby wtasne. 

2. Wmsciciele nieruchomosci, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpad6w stanowi4cych 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym S4 w calosci zwolnieni z WYPosaZenia nieruchomosci 
w worki koloru bnJZOwego napisem " BIO" co oznacz.a., te oie mogEt tej frakcj i odpadu przekazywa6 w ramach 
systemu gmionego do odbioru sprzed nieruchomoSci . WlaSciciele pozostalych nieruchomosci Die korzystaj~cy 
z przydomowych kompostownik6w winni przekazac przeds icrbiorcy bioodpady stanowil}Ce odpady komunalne 
w workach do tego przezoaczonych. 

3. Kompostowanie oie powinno powodowac uci~liwosc i dla otoczenia i negatywnego oddzialywania oa 
srodowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno bye z.godoe Z obowi4Zuj:tcymi przepisami prawa. 



Uzasadnienie 

do Uchwaty Nr 194IXXIIII2021 

Rady Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 29 marca 2021 

w sprawie ucbwalenia Regulaminu utrzymania czystoki i porLlldku OB tereDie 
Gminy Nowe Miasto. 

Na podslawie art. 4 ust.l ustawy z doia l3 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaoiu czyslosci i po~dku 
w gmioach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in . zm.), Rada Gminy uchwala szczeg6l'owe zasady utnymania 
czystosci ; pOroJdku na tereoie gminy zawarte w Regulaminie utrzymania czystosci i por~dku na terenie 
Gminy Nowe Miasto po zasiygni~ciu opinii panstwowego powiatowego inspektora sanitamego. 

Regulamin okresla szczeg61.owe zasady utrzymania czystosci i pOroJdku na terenie gminy dotyc24ce 
~magan w zakresie: 

I) seJektywnego zbierania i odbierania odpad6w komunalnych; 

2) rodzaju i minimalnej pojenmosc i pojemnik6w lub work6w przeznaczonych do zbierania odpad6w 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publiczoych, warunk6w rozmieszez.enia tych 
pojemnik6w i utrzymania wodpowiednim stanie sanitamym, pol7..!tdkowym i technicznym pojemnik6w, 
a takZe utrzymania w odpowiednim stanie sanitamym i por'14dkowym miejsc groma<izenia odpadow; 

3) czftstot iiwoSci i sposobu pozbywania sift odpadow komunalnych i nieczystosci ciektych z lerenu 
nieruchomoSci oraz terenow przeznaczonycb do uiytku publicznego; 

4) innych wymagan wynikajqcych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 

5) obowi~6w osOb utrzymuj'lcych zwie~ta domowe, maj'lcych na celu ochrony przed zagrozeniem 
lub ucil}i:.liwoscil} dla ludzi oraz przed zanie<!zys.zczeniem lerenow przeznaczonych do wsp61nego uzytku; 

6) wymagan utrzymywania zwier'14t gospodarskich na terenach wyl<}czonych z produkcji rolniczej , w tym 
ISItZe ukazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach; 

7) wyznaczania obszar6w podlegaj<}cych obowi~kowej deratyzacji i tenninow jej przeprowadzania. 

Regulamin utrzymania czystosci i porZ<}dku na terenie Grniny Nowe Miasto obejmuje r6wniei 
wymagania dotycZ<lce kompostowania bioodpad6w staDowi(Jcych odpady komunalne 
w komposlownikach przydomowych na lerenie nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwolnienie wla§Cicieli takich nieruchomo~ci , w caloSei Jub w czysci, z obowiq..zku 
posiadania pojemnika lub worka na Ie odpady. 

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Nowe Miaslo, w brzmieniu zawartym 
w zat!}czniku do niniejszej uchwaty zawiera wszystkie element}' wskazane powyi.ej. 

Zgodnie z dyspozycj(J zawat'tll wart. 4 usl. 1 USlawy 0 ulrq maniu czystoSci j porz.lJdku 
w gminach, podj~cie uchwaty przez rady gminy wymaga uzyskania opinii wtaSciwego panslWowego 
powiatowego inspektora sanitamego. 

Projekt niniejszej uchwaty uzyskat pozytywnlJ opiniy Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego 
w Plonsku pismo nr HKN.030. 1.4.202 J z dnia 19 marca 2021 r. 

Wobec powyisz.ego podj~cie przedmiotowej uchwaty jest konieczne i w petni uzasadnione. 

http:powyi.ej

