
UCHWAŁA Nr XVI.125.2020 
RADY GMINY SŁUBICE 

z dnia 13 sierpnia 2020 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Słubice 

Na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.1) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, 
Rada Gminy uchwala: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY SŁUBICE 

Rozdział I 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

§1 

1. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości 
zamieszkałe w ramach zabudowy jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy 
zagrodowej w zakresie odpadów komunalnych związanych z bytowaniem (przebywaniem) 
ludzi. 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice, określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice. 

3. Wszystkie informacje, warunki na trenie Gminy Słubice dotyczące funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słubice udostępnione są 
na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

| §2 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
a) utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., poz. 1579 oraz w Dz.U. z 2020r. poz. 150, poz.284 oraz 
poz.875. 
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b) systematycznego pozbywania się odpadów komunalnych, powstających na terenie 
nieruchomości, w odpowiednio oznakowanych - w zależności od frakcji -
pojemnikach, kontenerach lub workach, a nieczystości ciekłych - w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych. 

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno być prowadzone z podziałem 
odpadów co najmniej na: 
a) papier i tekturę, 
b) tworzywa sztuczne, 
c) szkło, 
d) metal, 
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) bioodpady, 
g) meble i inne odpady wielkogabaryl owe, 
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
i) odpady budowlano-remontowe, 
.i) zużyte baterie i akumulatory, 
k) zużyte opony, 
1) przeterminowane leki i chemikalia 
m) odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym ( w szczególności igły 

i strzykawki), 
n) tekstylia i odzież, 
o) popiół. 

3. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 2, stanowią 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego 
przeznaczonych. 

4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, np. odpady z 
działalności gospodarczej, weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi oddzielnego 
gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania we własnym zakresie według zasad i 
wymagań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 797 ze zm.). 

5. Odpady budowlano - remontowe powstające w gospodarstwach domowych w wyniku 
prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia budowy obiektu budowlanego, wykonania robót budowlanych lub rozbiórki 
obiektu budowlanego w nieruchomościach zamieszkałych - należy wydzielić ze 
strumienia odpadów komunalnych i przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 

6. Odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 
odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym - w szczególności igły i 
strzykawki) - należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
PSZOK. 



7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - będą odbierane przez przedsiębiorcę wzdłuż 
drogi publicznej w dniu zbiórki mobilnej określonej w harmonogramie bądź należy je 
przekazać do PSZOK. 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - będzie odbierany przez przedsiębiorcę 
wzdłuż drogi publicznej w dniu zbiórki mobilnej określonej w harmonogramie bądź 
należy je przekazać do PSZOK. 

9. Zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych, z pojazdów osobowych i 
jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności 
gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm tj. 22 cale) np. opony 
od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów, motocykli itp.) 
należy przekazać do PSZOK. 

10. Bioodpady mogą być kompostowane, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby 
właścicieli nieruchomości lub zbierane w worki i przekazywane firmie odbierającej 
odpady komunalne zgodnie z harmonogramem. Ponadto odpady te można przekazać do 
PSZOK. 

11. Odzież i tekstylia można przekazać do PSZOK. Ponadto odzież można wrzucać 
do pojemników na odzież używaną rozmieszonych na terenie gminy. 

12. Zniszczone ubrania i buty należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

13. Popiół należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych (przy pojemniku w dniu zbiórki odpadów zmieszanych można wystawić 
do 5 worków z popiołem) bądź przekazać do PSZOK. 

14. Nie uznaje się za spełnienie warunku segregowania odpadów komunalnych, jeśli: 
a) w pojemniku na pozostałości po segregacji znajdują się odpady, które można było 

wysegregować, np. po ich oczyszczeniu lub opróżnieniu, 
b) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych, 

znajdują się pozostałości po segregacji, 
c) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych, 

znajdują się odpady segregowane zanieczyszczone zawartością lub nieporóżnione, 
d) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych, 

znajdują się odpady segregowane zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
rozpuszczalnikami, lakierami, olejami, klejami, 

e) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji opadów segregowanych 
znajdują się odpady innych frakcji odpadów. 

§3 

1. Właściciele nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty, mogą przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Słubicach 
przy ul. Szkolnej, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

2. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posegregowane według rodzajów: 



a) papier i tektura, 
b) opakowania ze szkła, 
c) opakowania z metali, 
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) odpady zielone, 
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
g) zużyte baterie i akumulatory, 
h) przeterminowane leki i chemikalia, 
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igły i strzykawki, 

j ) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
1) zużyte opony od samochodów osobowych, 
m) tekstylia i odzież, 
n) popiół. 

3. Sposób świadczenia usług przez PSZOK określa odrębna uchwała Rady Gminy Słubice 

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK Gmina udostępnia do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Słubice. 

§4 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy 
jej granicy; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie 
śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie 
działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; piasek i sól użyte 
do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni w sposób 
niezagrażający istniejącej zieleni. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz 
z dróg publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób 
nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu 
z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się. 



§5 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie 
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i 
gleby oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

§6 

Na terenie gminy Słubice zabrania się: 
a) składowania luzem odpadów komunalnych; 
b) umieszczania w pojemnikach frakcji odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem; 
c) umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii i 

akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pojemnikach 
do tego nie przeznaczonych; 

d) umieszczania w pojemnikach, workach lub kontenerach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń 
pochodzących z terenu, który nie jest obsługiwany przez te pojemniki, worki lub 
kontenery oraz odpadów i zanieczyszczeń nie przeznaczonych do składowania w tych 
pojemnikach, workach i kontenerach; 

e) umieszczania w pojemnikach: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, zwłok 
zwierzęcych, odpadów pochodzących z procesów technologicznych; 

f) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, 
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do 
koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli; 

g) wyrzucania do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne powstających 
w gospodarstwach domowych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
działalności produkcyjnej; 

h) spalania odpadów. 

Rozdział I I 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW 
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH 
DO UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI 

ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ ICH 
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM 

I TECHNICZNYM. 



§7 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych 
przeznacza się pojemniki, worki z folii oraz kosze uliczne. 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach do tego 
celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniając 
następujące normy: 
a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbierane 

w pojemnikach lub workach 120 1, koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
"PapierM, 

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbierane w pojemnikach lub 
workach 120 1, koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło", 

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe zbierane w pojemnikach lub workach 120 1, koloru 
żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
zbierane w pojemnikach lub workach 120 1, koloru brązowego oznaczonych napisem 
"BIO". 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości 
po segregowaniu odpadów w miejscu segregowania należy gromadzić w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych. 

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych dozwolone jest stosowanie innych worków, 
pojemników i kontenerów odpowiadających obowiązującym normom, przystosowanych 
do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. 

§8 

1. Ustala się wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika 
korzysta: 

1) do 4 osób - o pojemności 120 1; 
2) od 5 osób do 7 osób - o pojemności 240 1; 
3) od 8 osób do 10 osób - o pojemności 240 l i 120 1; 
4) powyżej 10 osób - o pojemności 2 x 240 1. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości budynków wielolokalowych, jeśli w lokalach 
tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 
zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) od 11 osób do 15 osób - o pojemności 3 x 2401; 
2) od 16 osób do 25 osób - o pojemności 1100 1; 
3) od 26 osób do 30 osób - o pojemności 1100 1 i 240 1. 



3. Dopuszcza się stosowanie do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych pojemników o większej pojemności, niż zostały określone w ust.1. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów, wyposażają nieruchomość 
w: 

1) pojemnik o pojemności minimum 120 1 na odpady zmieszane; 
2) worki/pojemniki o pojemności minimum 120 1. 

5. Minimalna pojemność pojemników/worków powinna być dostosowana do ilości 
wytwarzanych odpadów. 

§9 

1. Właściciel nieruchomości zapewnia odpowiedni stan porządkowy i techniczny 
pojemników na odpady komunalne poprzez: 

1) wrzucanie do pojemników/worków o określonych kolorach lub oznaczeniach 
wyłącznie odpady do nich przeznaczone, 

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed 
dostępem wód opadowych, 

3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu 
niedopuszczania do przeciążania pojemników. 

2. Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady 
komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie 
pojemników dezynfekcji i czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady 
oraz nieprzyjemne zapachy. 

§10 

1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, przystanki autobusowe, itp.) drobne 
odpady komunalne należy gromadzić w koszach o pojemności nie mniejszej niż 35 1. 

2. Obowiązek opróżniania pojemników w miejscach publicznych należy do ich zarządcy, 
czyli Gminy Słubice. 

3. Odległość między pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego. 

Rozdział III 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§11 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku. 



2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach/workach a następnie 
przekazanie ich odbierającemu odpady w dniu odbioru. 

3. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy 
Słubice, właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania tych odpadów we własnym 
zakresie i na własny koszt przekazania ich uprawnionym podmiotom. Właściciele tych 
nieruchomości zobowiązani są do okazywania, upoważnionym przez Wójta Gminy Słubice 
osobom, umów zawartych z uprawnionym podmiotem odbierającym od nich odpady, dowodów 
uiszczania opłat. 

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są w dniu odbioru odpadów 
udostępnić pojemniki/worki z odpadami poprzez umieszczenie ich przy drodze 
publicznej do godz. 6:00. Zabrania się wystawiania przed posesję pojemników, worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wcześniej niż na jeden dzień przed 
ich odbiorem określonym w harmonogramie. 

5. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów: 
1) zabudowa jednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 1 raz na miesiąc. 
W okresie od kwietnia do października - co najmniej 2 razy w miesiącu. 

b) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej 1 raz na miesiąc. W okresie od 
kwietnia do października - co najmniej 2 razy w miesiącu. 

c) odpady segregowane - co najmniej 1 raz na miesiąc, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny raz w roku podczas mobilnej zbiórki w okresie od 16 do 30 
sierpnia. 

2) zabudowa wielorodzinna: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - co najmniej 2 

razy w miesiącu. W okresie od kwietnia do października - co najmniej 4 razy w 
miesiącu. 

b) odpady segregowane - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz 
na miesiąc; 

3) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne: 

a) odpady komunalne zmieszane - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 
raz na miesiąc; 

b) odpady segregowane - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz 
na miesiąc; 

4) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska 
lub użyteczności publicznej: 
a) odpady komunalne zmieszane — co najmniej raz w tygodniu; 
b) odpady segregowane - co najmniej raz w tygodniu. 

§12 



1. W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi należy: 
1) przy wyborze miejsca na kompostownik - przestrzegać przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2) wybierając miejsce i sposób kompostowania- wziąć pod uwagę ewentualne 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby 
nie powodować tych uciążliwości. 

2. Zalecane jest aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z 
drewna, siatki lub z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby 
zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza, a podłoże pod kompostownikiem powinno 
być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek 
roślinnych pożytecznym mikroorganizmom. 

3. Do kompostownika: 
1) można wrzucać: 

a) kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 
b) rozdrobnione gałęzie, 
c) skoszoną trawę, 
d) owoce i warzywa z ogrodów, 
e) resztki żywności (w tym n.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie), 
f) zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 
g) resztki produktów mleczarskich, stary chleb, 
h) fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, 

2) zabrania się wrzucać: 
a) surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaj (dozwolone są same skorupki) i 

nabiału, 
b) gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, chwastów w pełnej 

dojrzałości, trawy pryskanej herbicydami, 
c) odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet, 
d) kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku, malowanego 

i impregnowanego drewna, 
e) pampersów, zużytych materiałów higienicznych (w tym intymnych) oraz 

kosmetycznych, leków, 
f) woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopałków 

papierosów. 

4. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku 
na własne potrzeby są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika 
koloru brązowego z napisem „Bio". 

§13 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 



1) właściciele nieruchomości zabudowanej, podłączonej do sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
zobowiązani są do posiadania umowy na odprowadzanie ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

2) właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej powinni wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię 
ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych. 

3) właściciele nieruchomości, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy, powinni 
mieć zawartą umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bądź też posiadać dowody 
zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych wystawionych każdorazowo po 
wykonaniu usługi przez wykonawcę ww. usług. 

4) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie 
technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości 
ciekłych. 

5) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i 
porządku na nieruchomości. 

Rozdział IV 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

§14 

W celu wypełnienia wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
podejmowane będą działania obejmujące: 
1) objęcie zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów 100 % 

mieszkańców gminy; 
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez ich składowanie; 
3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy poprzez akcje promujące zasady 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział V 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH 
NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA 

LUDZI ORAZ OCHRONĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU. 

§15 

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez 



dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych 
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się 
w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

3. Właściciele nieruchomości utrzymujące zwierzęta domowe w przypadku ich śmierci 
zobowiązani są do zlecania na własny koszt usuwania martwych zwierząt przedsiębiorcy 
posiadającemu zezwolenie na transport i utylizację padłych zwierząt. 

§16 

1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, 
natomiast psy należące do rasy psów agresywnych lub będące wynikiem krzyżowania tej 
rasy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

2. Zakazuje się: 
1) wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 

placówek handlowych lub gastronomicznych, 
2) pozostawiania bez codziennego dozoru zwierząt domowych w obrębie 

nieruchomości niezamieszkanych, 
3) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad nimi. 

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania 
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do 
użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak place zabaw, parki 
zieleni, chodniki itp. 

Rozdział VI 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 
TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE 

ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH 
LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 17 

1. Na terenie gminy dopuszcza się: 
1) chów zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych, 
2) przydomowy chów drobiu, pszczół, królików - wyłącznie na działkach 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa 
domowego. 



3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych 
lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich 
samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. 

4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący 
uciążliwości (hałas lub odory) dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie. 

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki 
karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych. 

Rozdział VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§18 

1. Deratyzacji podlegają obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystanymi 
odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno -
spożywczych oraz obiektami w których prowadzona jest hodowla zwierząt. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana corocznie w terminie 
od 1 października do 31 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 

populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§19 

1. Traci moc uchwała nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Słubice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018r., poz. 7352 ze 
zm.2). 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 września 2020 roku. 

2 Zmianę uchwały opublikowano w Dz.Urzęd. Województwa Mazowieckiego z 2019r., poz. 8253 

http://XXXIX.226.2018


Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy uchwala Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin stanowi akt prawa 
miejscowego o charakterze wykonawczym. Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice podyktowana jest wejściem w życie 
dnia 6 września nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.. Dz. U. 
2019, poz 2010 ze zm.) Podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice wynika z konieczności 
doprecyzowania niektórych jej zapisów, w szczególności dotyczących zbierania w sposób 
selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, częstotliwości ich 
odbioru od właścicieli nieruchomości. Przedłożony projekt uchwały przewiduje między 
innymi zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów. W Regulaminie pojawia się nowy zapis rozszerzający listę 
odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

Projekt uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Słubice Postanowieniem Nr 04/2020 uzyskał pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Przew odUcz^cy Rady 


