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UCHWALA Nr 10SIXVII2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2016 r. 

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'ldzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust.l i 2 ustawy z dnia l3 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porZ'ldku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasiygniyciu 

opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Grniny uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Uchwala siy Regulamin utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto 

stanowi,!cy zal'!cznik do niniejszej uchwaly. 


§ 2. Traci moc Uchwala Nr 1731XXXl20l3 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 czerwca 2013 r., 


w sprawie przyjycia regulaminu utrzymania czystosci i porZ'ldku na terenie Gminy Nowe Miasto. 


§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 


Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do UCHWALY Nr 105IXVI12016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2016 r. 

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

Na podstawie art. 4 ust.l ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzyrnaniu czystosci i porz¥iku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Grniny uchwala szczegolowe zasady utrzymania 

czystosci i porz~dku na terenie gminy zawarte w Regulaminie utrzymania czystosci i porz~dku na 

terenie grniny po zasiygniyciu opinii panstwowego powiatowego inspektora sanitamego. 

Stalo siy konieczne wprowadzenie stosownych zrnian i regulacji poprzez przedlozenie uchwaly 

w sprawie regulaminu utrzyrnania czystosci i porz~ku w gminie. 

Zgodnie z dyspozycj~ zaw~ w art.4 ust.l ustawy podjycie uchwaly przez rady gminy wyrnaga 

uzyskania opinii wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywn~ opiniy Pailstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Plonsku pismo nr PPIS - HKN - 5112016 z dnia 20 rnaja 2016 r.. 

Trese regularninu, stanowi~cego zal~cznik do niniejszej uchwaly, uwzglydnia w szczegolnosci 

wytyczne zawarte art. 4 ust. 2 pkt.l ustawy 0 utrzyrnaniu czystosci i porz~dku w gminach, 

w brzmieniu ustalonym ustaw~ z dnia 28 listopada 2014 r., 0 zmianie ustawy 0 utrzyrnaniu 

czystosci i porz~dku w grninach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.87), okresla 

wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadow kornunalnych. 

Projekt Regulaminu rna na celu dostosowanie jego zapisow i wyrnogow do znowelizowanej ustawy 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w grninach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady dotycz~ce 

zbierania i odbierania odpadow kornunalnych, co stanowi kolejny krok we wdraZaniu nowego 

systernu gospodarowania odpadami kornunalnyrni. Znowelizowana ustawa wyrnaga takZe, aby 

Rada Grniny wskazala w regulaminie inne wyrnagania wynikaj~ce z wojewodzkiego planu 

gospodarki odpadami. 

Bior~c pod uwagy powyzsze podjycie przedrniotowej uchwaly jest zasadne. 
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.. Zal~cznik 

do Uchwaly Nr 105IXVII2016 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 27 maja 2016 roku 

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZ1\DKU I CZYSTOSCI 

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO 

Rozdziall. 


Postanowienia ogolne 


§ 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) niniejszy Regulamin okresla szczeg6Iowe zasady 

utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Rozdzial2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie nieruchomosci 

§ 2.1. Wlasciciele nieruchomosci zapewniaj~ utrzymanie czystosci i porz~dku na terenie 

nieruchomosci poprzez: 

1) wyposaZenie nieruchomosci - wlasciciele nieruchomosci zapewruaH wyposaZenie 

nieruchomosci w pojemniki i worki slu2:~ce do zbierania odpad6w komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitamym, porz~dkowym 

i technicznym; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiybiorcy odpad6w komunalnych, 

w spos6b opisany w niniejszym Regulaminie; 

3) zbieranie powstalych na terenie nieruchomosci odpad6w komunalnych do pojemnik6w 

o wielkosci i liczbie uzaleZnionej od liczby mieszkaI1c6w nieruchomosci, w spos6b opisany 

w niniejszym Regulaminie; 

4) przekazywanie odpad6w zebranych selektywnie i zmieszanych przedsiybiorcy, w tenninach 

wyznaczonych hannonogramem dostarczanym raz do roku wlascicielom nieruchomosci oraz 

dysponuj~cy lokalem gminnym; 

5) uprz~tanie przez wlascicieli nieruchomosci, po opadach: bIota, sniegu, lodu z powierzchni 

chodnik6w polozonych wzdlu2: nieruchomosci, przy czym nalezy to realizowac w spos6b 



niezald6caj,!cy ruchu pieszych i pojazd6w; uprz'!tnit(te hloto, snieg, 16d nalezy zlozye na skraju 

chodnika, tak by mogly je uprz<l-tn'!e sluzby utrzymuj,!ce w stanie czystosci jezdnit(. Wlasciciel 

nieruchomosci nie jest zobowi¥any do uprZ<l-tnit(cia chodnika, na kt6rym jest dopuszczony 

platny post6j lub parkowanie pojazd6w samochodowych; 

6) utrzymywanie w stanie czystosci pojemnik6w na odpady; 

7) niezwloczne usuwanie z terenu nieruchomosci materialu rozbi6rkowego i resztek material6w 

budowlanych, powstalych w wyniku bud6w i remont6w lokali oraz budynk6w; 

8) mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami wyl,!cznie w miejscach dozwolonych, tj.: 

na terenie nieruchomosci nie sluz,!cej do uzytku publicznego tylko pod warunkiem, ze 

powstaj,!ce scieki odprowadzane S,! do kanalizacji sanitamej lub gromadzone w szczelnych 

zbiornikach bezodplywowych, w szczeg6lnosci scieki takie nie mog,! bye odprowadzane 

bezposrednio do zbiomik6w wodnych lub do ziemi; 

9) dopuszcza sit( mozliwose mycia i doraznych napraw pojazd6w mechanicznych, tj. wymiant( 

k61, swiec zaplonowych, Zar6wek, uzupelnianie plyn6w, regulacje pojazd6w mechanicznych 

poza mYJnIaml I warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomosci, z zachowaniem 

ponizszych zasad: 

a) tylko za zgod,! wlasciciela tylko wtedy, gdy me S,! one uci'!:lliwe dla s,!siednich 

nieruchomosci; 

b) naprawy i regulacje pojazd6w prowadzone S,! wyl,!cznie na utwardzonym podlozu 

i w spos6b niepowoduj,!cy zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz w6d; 

c) zabrania sit( prowadzenia napraw blacharsko-Iakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

10) stosowanie sit( wlascicieli zwierz'!t domowych i gospodarskich do przepis6w 

rozdzialu 6 i 7 niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 1. Ustala sit( nastt(puj,!ce zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpad6w 


komunalnych. 


Wlasciciele nieruchomosci obowi¥ani S,! do selektywnego zbierania nastt(puj,!cych frakcji 


odpad6w komunalnych maj,!cych na celu wydzielenie ze strumienia 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 wielomaterialowe (np. kartony po mleku i sokach), to opakowania wykonane 

co najmniej z dw6ch r6mych materia16w, tak, ze nie mozna ich rozdzielie w spos6b rt(czny 

lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych; 
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3) metalu ( puszki aluminiowe lub stalowe, drobny zlom zelazny i metale kolorowe); 

4) 	 szkla (sloiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach), z wyl,!czeniem ceramiki, 

Zar6wek, szkla okiennego, zaroodpomego, zbrojonego lub samochodowego); 

5) 	 odpad6w ulegaj,!cych biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegaj,!ce biodegradacji, 

a takZe odpady zielone z ogrod6w jest to obowi¢owe we wszystkich rodzajach zabudowy 

z tym, ze w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, wlasciciele nieruchomosci mog,! 

korzystac z przydomowego kompostownika; kompostownik odpad6w nie moze stwarzac 

uci'!i:liwosci w zakresie przykrych zapach6w. 

Wlasciciele pozostalych nieruchomosci nie korzystaj'!cy z przydomowych kompostownik6w 

przekazuj,! przedsiybiorcy odpady ulegaj,!ce biodegradacji w workach do tego przeznaczonych; 

6) odpad6w niebezpiecznych i chemikalia, kt6re nalezy gromadzic i przygotowac do odbioru 

w taki spos6b, aby uniemozliwic lub ograniczyc dostyp os6b trzecich; 

7) mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, kt6re wystawiane s,!, tak jak pozostale 

selektywnie zbierane, bez umieszczania ich workach; 

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

w odpowiednio oznaczone pojenmiki znajduje Sly na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pt oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy; 

9) 	 zuzyte baterie nalezy dostarczyc do punkt6w zbi6rki. Wykaz punkt6w wyposazonych 

w odpowiednio oznaczone pojemniki, znajduje Sly na stronie intemetowej 

www.ugnowemiasto.pl: 

10) zuZytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego pochodZ£!cego 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 nalezy pozostawic 

w punktach wymiany opon; 

12) akumulatory odbierane s,! zgodnie z harmonogramem lub nalezy umieszczac 

w pojenmikach przy stacji obslugi samochod6w; 

13) odpady budowlane i rozbi6rkowe powstale 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 musz'! zostac zaladowane do 

wiykszego pojenmika, wlaSciciel nieruchomosci / dysponuj,!cy lokalernl rna obowi'!Zek 

odpowiednio wczesniej zam6wic taki pojenmik u przedsiybiorcy. 

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

i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane s,! przez przedsiybiorcy z miejsca 

umozliwiaj,!cego swobodny do nich dojazd (wystawione poza teren nieruchomosci) w terminie 
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· okreslonym w hannonogramie odbioru. 

Rozdzial3 

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w 

komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na terenach przeznaczonych do uZytku 


publicznego, warunki rozmieszczania tych pojemnik6w i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porz~dkowym i technicznym 


§ 4. Okresla sit( rodzaje i minimalnq pojemnose pojemnik6w przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci: 

1) preferowane wielkosci pojemnik6w dla Gminy Nowe Miasto to: pojemnik 1201 i 240 1 jako 

podstawowe; wymaga sit( aby rodzina 1-5 osobowa dysponowala min. 1 pojemnikiem 120 I, 

rodzina 6-10 osobowa - 2 pojemnikami 120 1 lub 1 pojemnikiem 240 1 a rodziny powyzej 10 

os6b - odpowiednio wit(ks~ ilosciq pojemnik6w; 

2) wlasciciel nieruchomosci rna obowiqzek wyposaZenia nieruchomosci w pojemniki sluzqce 

do zbierania odpad6w komunalnych; pojemniki mUSZq bye szczelne, zamykane pokrywq, 

z materialu odpomego na uszkodzenia mechaniczne, wyposazone w k61ka do przemieszczania 

oraz w uchwyty boczne; pojemniki powinny posiadae konstrukcjt( urnozliwiajqcq ich 

opr6Znianie grzebieniowym, widlowym lub hakowym mechanizmem zaladowczym, przez 

pojazdy przeznaczone do odbioru odpad6w; 

3) w wyjqtkowych uzasadnionych sytuacjach, do zbierania wit(kszych anizeli przewiduje 

Regulamin ilosci odpad6w komunalnych, opr6cz pojemnik6w, mogq bye uzywane 

odpowiednio oznaczone worki; 

4) wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkailcy, lecz odpady komunalne 

Sq wytwarzane, a wit(c prowadzqcy dzialalnose gospodarczq, kierujqcymi instytucjami oswiaty, 

zdrowia, zarzqdzajqcy ogr6dkami dzialkowymi, zobowiqzani Sq dostosowae pojemnose 

pojemnik6w do swych indywidualnych potrzeb. 

§ 5. Okresla sit( rodzaje i pojemnose work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w 

przez wlascicieli nieruchomosci: 

1) pojemnose work6w winna wynosie od 60 I do 120 I; 

2) do selektywnego gromadzenia odpad6w nalezy stosowae worki 0 nastt(pujqcych 

ujednoliconych kolorach; 

a) szklo i opakowania szklane kolorowe - worek zielony; 

b) papier i tekturt(, opakowania wielomaterialowe, tworzywa sztuczne, drobne metale 

i opakowania z metalu - worek z6hy; 

c) odpady ulegajqce biodegradacji - worek brqzowy. 

§ 6 . Ustala sit( standardy utrzymania pojemnik6w, miejsc zbierania i gromadzenia odpad6w przed 

4 




: ich odebraniem przez przedsiybiorcy w odpowiednim stanie sanitamym, porz,!dkowym 

i technicznym: 


1) wlasciciele nieruchomosci maj,! obowi¥ek utrzymywae pojemniki w stanie czystosci zar6wno 


zewnytrznej jak i wewn'!trz; 


2) pojemnik po jego opr6znieniu nie powinien wydzielae nieprzyjemnych zapach6w; 


3) pojemnik nie powinien bye uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy. 


§ 7. Okresla siy rodzaje pojernnik6w 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 I do 60 I; 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkolami - zestawy pojemnik6w przeznaczone do 

selektywnej zbi6rki opakowaiJ. ze szkla, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, 

wielomaterialowych 0 pojemnosci od 800 I do 1500 I, oznakowane kolorami takimi jak worki 

przeznaczone do selektywnej zbi6rki, opisowo i znakiem graficznym. 

§ 8. Ustala siy standardy utrzymania pojemnik6w, miejsc zbierania i gromadzenia odpad6w na 

terenach przeznaczonych do uzytku pUblicznego przed ich odebraniem przez przedsiybiorcy 

w odpowiednim stanie sanitamym, porz,!dkowym i technicznym: 

1) pojemniki lub worki powinny bye rozmieszczone w spos6b umozliwiaj,!cy bezpieczne 

i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich uzytkownik6w; 

2) ustawione w miejscach, kt6re nie powoduj,! zagrozenia dla ruchu pojazd6w i pieszych oraz 

umozliwiaj,!cych ich stale opr6znianie przez finny wywozow'!; 

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilosci, szczeg61nie w miejscach 0 duzym natyzeniu ruchu 

pieszych i przebywania znacznej ilosci os6b; 

4) zabezpieczone przed wysypywaniem siy zgromadzonych w nich odpad6w; 

5) systematycznie opr6zniane, nie dopuszczaj'!c do ich przepelnienia, 

6) pojemniki po winny bye utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w 

szczeg61nosci poprzez stal'! naprawy ich szczelnosci, a takZe w odpowiednim stanie 

sanitamym, w szczeg61nosci poprzez ich mycie, dezynfekcjy i dezynsekcjy. 

Rozdzial4 

Cz~stotliwosc i sposob pozbywania si~ odpadow komunalnych oraz nieczystosci cieklych 


z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do ufytku publicznego 


§ 9.1. Odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj,! mieszkancy, 
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: 

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

z Gminq umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci. 

2. Wlasciciele nieruchomosci w celu ulatwienia odbioru odpad6w komunalnych obowiqzani sq do 

wystawienia pojemnik6w i work6w na czas odbierania tych odpad6w poza teren nieruchomosci, 

w miejsce umozliwiajqce swobodny do nich dojazd zgodnie z harmonogramem odbioru 

do godz. 7.00. 

3. Odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkailcy, a na 

kt6rych powstajq odpady komunalne, odbiera przedsiybiorca wpisany do rejestru dzialalnosci 

regulowanej, z kt6rym wlasciciel nieruchomosci zawar! umowy na odbieranie odpad6w 

komunalnych. 

§ 10.1. Ustala siy nastypujqcq czystotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu nieruchomosci 

i teren6w przeznaczonych do uzytku pUblicznego: 

2. Wlasciciele nieruchomosci obowiqzani sq do pozbywania siy odpad6w komunalnych z terenu 

nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantujqcy zachowanie czystosci i porzqdku na 

nieruchomosci. 

3. Pozbywanie siy odpad6w komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa siy poprzez 

ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbi6rki odpad6w 

a nastypnie odebranie ich przez przedsiybiorcy odbierajqcego odpady. Worki do selektywnej zbi6rki 

odpad6w komunalnych nieodplatnie udostypnione sq przez przedsiybiorcy, kt6ry odbiera odpady 

na mocy umowy podpisanej z gminq. 

4. 	 Z obszar6w zabudowy zagrodowej ijednorodzinnej: 

1) odpady zmieszane - jeden raz na miesiqc; 

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szklo, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomaterialowe - jeden raz na miesiqc; 

3) odpady ulegajqce biodegradacji cztery razy w roku - kwiecien, czerwiec, paidziernik, 

listopad; 

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

w tab spos6b, aby uniemozliwic lub ograniczyc dostyp os6b trzecich - dwa razy w roku; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kt6re wystawiane sq, tak jak pozostale 

selektywnie zbierane, bez umieszczania ich workach - dwa razy w roku; 

6) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny pochodzqce z terenu nieruchomosci zbierany 

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

Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych - znajdujqcy siy przy Urzydzie Gminy 

w Nowym Miescie ul. Apteczna 8; 
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7) zuzyte opony nalezy wystawic zgodnie z hannonogramem odbioru - dwa razy w roku lub 

nalezy pozostawic w punktach wymiany opon - (zuzyte opony - od samochod6w osobowych 

w ilosci 4 szt. Ueden komplet) rocznie oraz opony do ciq.gnik6w i maszyn rolniczych 

w ilosci 4 szt. rocznie od wlasciciela nieruchomosci); 

8) zUZyte akumulatory odbierane sq. zgodnie z hannonogramem - dwa razy w roku lub 

nalezy umieszczac w pojemnikach przy stacji obslugi samochod6w; 

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

nalezy wystawiac zgodnie z hannonogram odbioru workach czamych 0 pojernnosci 1501 

- dwa raz w roku. 

10) przetenninowane leki nalezy wydzieli6 ze strumienia odpad6w komunalnych 

i przekazac je do specjalistycznych pojernnik6w znajdujq.cych siy w aptekach, natomiast 

zUZyte baterie moma dostarczy6 do oznakowanych pojernnik6w usytuowanych 

w plac6wkach oswiatowych i w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

11) opr6znianie koszy ulicznych z park6w i przystank6w nastypuje z czystotliwosciq. 

nie rzadziej niz dwa razy na tydzien; 

12) opr6znianie pojernnik6w przeznaczonych na selektywnq. zbi6rky op ako wail , stojq.cych 

na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego nastypuje na zgloszenie wlasciciela 

nieruchomosci/dysponujq.cego . 

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

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

pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpad6w niezgodnych 

z ich przeznaczeniem. 

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

sniegu i lodu, substancji toksycznych, zrq.cych, wybuchowych, przetenninowanych lek6w, 

zuzytych olej6w, resztek farb, rozpuszczalnik6w, lakier6w innych odpad6w 

niebezpiecznych. 

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

grzewczych budynk6w. 

§ 12. Ustala siy nastypujq.ce zasady w zakresie opr6miania zbiomik6w bezodplywowych: 

1) oproznianie zbiomik6w bezodplywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siy 

na podstawie zam6wienia wlasciciela nieruchomosci zlozonego do podmiotu uprawnionego, 

z kt6rym podpisal umOWy; 

2) cZystotliwosc opr6miania z osad6w sciekowych zbiomik6w oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 
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RozdzialS 

Inne wymagania wynikaj~ce z wojewodzkiego 


planu gospodarki odpadami 


§13.1. Wlasciciele nieruchornosci w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpad6w kornunalnych, 

powinni podejmowae dzialania zrnierzaj~ce do zmniejszenia ilosci wytwarzanych odpad6w 

w szczeg6lnosci poprzez: 

1) kupowanie produkt6w w opakowaniach zwrotnych; 

2) unikanie uzywania produkt6w nie nadaj~cych siy do recyklingu i kornpostowania; 

3) wydluzenie okresu uzytkowania sprzytu poprzez jego naprawy; 

4) stosowanie energooszczydnego sprzytu elektrycznego i elektronicznego; 

5) identyfikowanie produkt6w spelniaj~cych kryteria ekologiczne, w tym kryteria 

wydajnosci rnaterialowej i ograniczen w opakowaniach poprzez stosowane 

oznakowania ekologiczne na opakowaniach; 

6) stosowanie baterii i akumulator6w 0 przedluzonej zywotnosci; 

7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych rnebli organizacjorn charytatywnym lub 

innym zainteresowanyrn. 

2. Powstaj~ce odpady polegaj~ce biodegradacji i opakowania ulegaj~ce biodegradacji oraz odpady 

zielone powinny bye w pierwszej kolejnosci wykorzystywane przez mieszkanc6w we wlasnym 

zakresie np. poprzez kornpostowanie w przydornowych kompostownikach. 

3. Gmina zobowi~zuje siy do: 

1) podnoszenia pOZlOrnu swiadornosci ekologicznej mieszkailc6w Gminy w zakresie 

selektywnej 

zbi6rki odpad6w kornunalnych; 

2) promocji rninimalizacji powstawania odpad6w i ich preselekcji w gospodarstwach 

domowych; 

3) zwiykszenia udzialu odzysku, w szczeg6lnosci recyklingu w odniesieniu do szida, 

rnetali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jak r6wniez odzysku energii z odpad6w 

zgodnego z wymogami ochrony srodowiska. 

§ 14. Odpady zebrane z terenu Gminy Nowe Miasto maj~ bye przekazywane przez przedsiybiorcy 

odbieraj~cego odpady kornunalne zgodnie z uchwal~ Nr 212112 Sejrniku Wojew6dztwa 

Mazowieckiego z dnia 22 paidziemika 2012 r. w sprawie wykonania Wojew6dzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglydnieniem lat 2018 - 2023. 
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Rozdzial6 

Obowhlzki osob utrzymuj~cych zwierz~ta domowe 


maj~ce na celu ochron~ przed zagrozeniem lub uci~zliwosci~ dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uZytku 


§ 15. Osoby utrzymujqce zwierzyta domowe Sq zobowiqzane do zachowania bezpieczenstwa 


i srodk6w ostroznosci, zapewniajqcych ochrony przed zagrozeniem lub uciqzliwosciq dla ludzi oraz 


przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do uzytku. 


§ 16. Do obowiqzk6w wlascicieli utrzymujqcych zwierzyta domowe nalezy: 


1) w odniesieniu do wszystkich zwierzqt domowych: 

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

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

zachowaniem; 

b) zwolnienie, przez wlasciciela nieruchomosci ps6w ze smyczy na terenie nieruchomosci 

moze miee miejsce w sytuacji, gdy nieruchomose jest ogrodzona w spos6b uniemozliwiajqcy 

jej opuszczenie przez psa i wykluczajqcy samowolny dostyp os6b trzecich; 

c) natychmiastowe usuwanie przez wlascicieli zanieczyszczen pozostawionych przez 

zwierzyta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uzytku publicznego 

a w szczeg6lnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 

nieczystosci te umieszczone w szczelnych, nieulegajqcych szybkiemu rozkladowi torbach, 

mogq bye deponowane w komunalnych urzqdzeniach do zbierania odpad6w; postanowienie 

to nie dotyczy os6b niewidomych, korzystajqcych z ps6w przewodnik6w. 

2) postanowienia pkt.1 dotyczq takZe zwierzqt nieudomowionych, utrzymywanych 

w charakterze zwierzqt domowych. 

Rozdzial7 

Wymagania utrzymywania zwierz~t gospodarskich na terenach wyl~czonych z produkcji 
rolniczej, w tym takZe zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub 

poszczegolnych nieruchomosciach. 

§17.1. Utrzymywanie zwierzqt gospodarskich jest zabronione na terenach oznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako wylqczone z produkcji rolniczej. 

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

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

3. Na pozostalych terenach wylqczonych z produkcji rolnej dopuszcza siy utrzymywanie zwierzqt 

gospodarskich pod nastypujqcymi warunkami: 

a) budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierzqt spelniajqce wymogi ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 


b) wszelka uciq.zliwosc hodowli dla srodowiska, w tym emisje byd,!-ce jej skutkiem, zostan,!


ograniczone do obszaru nieruchomosci, na kt6rej jest prowadzona. 


4. Prowadz'!-cy ch6w zwierz'!-t gospodarskich zobowi'!-Zani s'!-: 

a) przestrzegac przepis6w sanitarno-epidemiologicznych, 

b) skladowac obornik w odleglosci co najrnniej 10m od linii rozgraniczaj,!-cej nieruchomosci, 

na terenie plaskim, tak by odcieki nie mogly przedostawac siy na teren s,!-siednich 

nieruchomosci, 

c) przeprowadzic deratyzacje pomieszczen, w kt6rych prowadzona jest hodowla zwierz'!-t 

zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszego Regulaminu. 

5. Osoby utrzymuj,!-ce pnie pszczele, s,!- zobowi'!-Zane do zachowania srodk6w ostromosci 

dolozenia wszelkich staran, aby hodowla ta nie byla uciq.zliwa dla mieszkanc6w 

i uzytkownik6w nieruchomosci sCj-Siednich. 

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

spos6b, aby wylatuj,!-ce i przylatuj'!-ce pszczoly nie stanowily uciq.zliwosci dla wlascicieli 

nieruchomosci s,!-siednich. 

RozdzialS 

Obszary podlegaj~ce obowi~zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 

§ IS.I. Obowi¢owej deratyzacji podlegaj,!- (nie rzadziej niz 1 raz w roku), w szczeg6lnosci: 

1) miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki 

przyl'!-czy wodoci,!-gowych lub kanalizacyjnych, 

2) miejsca hodowli zwierz'!-t gospodarskich, 

3) miejsca zbiorowego zywienia 

2. Deratyzacji winny dokonac specjalistyczne jednostki posiadaj,!-ce odpowiednie srodki 

do jej wykonania. 
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