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UCHWAL1\ Nr XXXI.203.2021 

RADY G~INY SLUBICE 
z dnia 25 Jistopada 2021 r. 

I 

w sprawie: uchwalenia Regulaptinu utrzymania czystosci i porz~dku 
na tereni~ Gminy Siubice 

Na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i 
porz'ldku w gminach ( tj . Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. 1) w zwiqzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (tj . Dz.U. z 2021 r. poz. 
1372), po zasiygniyciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plocku, 
Rada Gminy uchwala: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ1\DKU 
NA TERENIE GMINY SLUBICE 

Rozdzial I 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ1\DKU NA 
TERENIE NIERUCHOMOSCI 

§ 1 

1. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomosci 

zamieszkale w ramach zabudowy jednorodzinnej , zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej w zakresie odpad6w komunalnych zwi'lzanych z bytowaniem (przebywaniem) 

ludzi. 

2. Regulamin utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie gminy Slubice, okreSla szczeg6lowe 

zasady utrzymania czystosci i porz'ldku nil terenie gminy Slubice. 

3. Wszystkie informacje, warunki na trenie Gminy Slubice dotycz'lce funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Slubice udostypnione S'l na stronie 
intemetowej BIP Urzydu Gminy oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty. 

§2 

1. 	 Wlasciciele nieruchomosci zobowi'lzani S'l do: 

a) 	 utrzymywania czystosci i porz'ldku na terenie nieruchomosci poprzez prowadzenie 
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2021r., poz.1648 oraz w Dz.U. z 2020r. poz.2320,Dz. U. z 2021r. 

poz.1648. 




b) 	 systematycznego pozbywania siy odpad6w komunalnych, powstaj'lcych na terenie 

nieruchomosci, w odpowiednio oznakowanych - w zaleznosci od frakcji 
pojemnikach, kontenerach lub workach, a nieczystoSci cieklych - w szczelnych 
zbiornikach bezodplywowych. 

2. 	 Selektywne zbieranie odpad6w komunalnych pOWlnno bye prowadzone z podzialem 
odpad6w co najmniej na: 
a) papier i tektury, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) szklo, 
d) metal, 

e) opakowania wielomaterialowe, 
t) bioodpady, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
h) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 
i) odpady budowlano-remontowe, 
j) zuzyte baterie i akumulatory, 
k) zuzyte opony, 
1) przeterminowane leki i chemikalia, 
m) odpady medyczne powstale w gospodarstwie domowym ( w szczeg61nosci igly 

i strzykawki), 

n) tekstylia i odziez, 


0) popi61. 


3. 	 Pozostale odpady, po wysegregowaniu frakcji odpad6w wskazanych w ust. 2, stanowi~ 

niesegregowane (zmieszane) odpady komuna1ne i umieszcza siC; je w pojemnikach do tego 

przeznaczonych. 

4. 	 lezeli na tererue nieruchomosci powstaj'l takze odpady inne niz komunalne, np. odpady z 
dzialalnosci gospodarczej, weterynaryjne, podlegaj'l one obowi'lzkowi oddzielnego 
gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania we wlasnym zakresie wedlug zasad i wymagail 
okreslonych ustaw'l z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze 
zm.). 

5. 	 Odpady budowlano - remontowe powstaj'lce w gospodarstwach domowych w wyniku 
prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagaj'lcych pozwolenia na budowy, 
zgloszenia budowy obiektu budowlanego, wykonania rob6t budowlanych lub rozbi6rki 
obiektu budowlanego w nieruchomosciach zamieszkalych - nalezy wydzielie ze 
strumienia odpad6w komunalnych i przekazae do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w 
Komunalnych (PSZOK). 

6. 	 Odpady problemowe (np. baterie i akurnulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 
odpady medyczne powstale w gospodarstwie domowym - w szczeg6lnosci igly i 
strzykawki) - nalezy wydzielie ze strumienia odpad6w komunalnych i przekazae do 
PSZOK. 



i 

7. 	 Meble i inne odpady wielkogabarytmye - byd,! odbierane przez przedsiybiorcy wzdluz 

drogi publicznej w dniu zbi6rki mobi~nej olaeslonej w hannonogramie b,!dz nalezy je 
przekazae do PSZOK. 

8. 	 Zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny - bydzie odbierany przez przedsiybiorcy wzdluz 
I 

drogi publicznej w dniu zbi6rki mobi~nej olaeslonej w hannonogramie b,!dz nalezy je 

przekazae do PSZOK. 

9. 	 Zuzyte opony (pochodz'!ce z gospbdarstw domowych, z pojazd6w osobowych 
jednoslad6w 0 dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 T, niepochodz,!ce z dzialalnosci 
gospodarczej lub rolniczej, 0 rozmiarze nie przelaaczaj'!cym 56 cm tj. 22 cale) np. opony 

I 
od samochod6w osobowych, w6zk6w,lkosiarek, rower6w, skuter6w, motocykli itp. nalezy 

przekazae do PSZOK. 

10. 	 Bioodpady mog,! bye kompostowane, w celu uzyskania kompostu na wlasne potrzeby 
wlascicieli nieruchomosci lub zbier~e w worki i przekazywane firmie odbieraj,!cej 
odpady komunalne zgodnie z harmonogramem. Ponadto odpady te mozna przekazae do 

PSZOK. 

11. 	 Odziez i tekstylia mozna przekazae do PSZOK. Ponadto odziez mozna wrzucae 

do pojemnik6w na odziez uzywan,! rollmieszonych na terenie gminy. 

12. 	 Zniszczone ubrania i buty nalezy wrzucae do pojemnika na odpady zmieszane. 

13. 	 Popi61 nalezy zbierae w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych 
(przy pojernniku w dniu zbi6rki odp~d6w zmieszanych mozna wystawic do 5 work6w z 
popiolem) b,!dz przekazac do PSZOI(. 

14. 	 Nie uznaje siy za spelnienie warunku segregowania odpad6w komunalnych, jesli: 
a) w pojernniku na pozostalosci PQ segregacji znajduj,! siy odpady, kt6re mozna bylo 

wysegregowac, np. po ich oczystczeniu lub opr6znieniu, 
b) w pojemniku lub worku, przeznac~onym do gromadzenia frakcji odpad6w segregowanych, 

znajduj,! siy pozostalosci po segregllcji, 

c) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpad6w segregowanych, 

znajduj,! siy odpady segregowane zanieczyszczone zawartosci'! lub niepor6znione, 

d) w pojemniku lub worku, przeznac:lonym do gromadzenia frakcji odpad6w segregowanych, 

znajduj,! siy odpady segregowane zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
rozpuszczalnikami, lakierami, olejami, klejami, 

e) 	 w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji opad6w segregowanych 

znajduj,! siy odpady innych frakcji odpad6w. 

§3 

1. 	 Wlasciciele nieruchomosci, w ramach uiszczonej oplaty, mog,! przekazywac do Punktu 
Selektywnej Zbi6rki Odpad6w KOIfunalnych (PSZOK), znajduj,!cego siy w Slubicach 
przy ul. Szkolnej, odpady komunalnyzebrane w spos6b selektywny. 

2. 	 Dostarczone do PSZOK odpady musz'! bye posegregowane wedlug rodzaj6w: 



a) papier i tektura, 


b) opakowania ze szkIa, 


c) opakowania z metali, 


d) opakowania wieiomaterialowe, 


e) odpady zielone, 


f) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny; 


g) zuzyte baterie i akumulatory, 


h) przeterminowane leki i chemikalia, 


i) odpady niekwalifikujqce si~ do odpad6w medycznych powstalych w 


gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczeg61nosci igly i strzykawki, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 


k) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne, 


I) zuzyte opony od samochod6w osobowych, 


m) tekstylia i odziez, 


n) popi61. 


3. 	 Spos6b swiadczenia uslug przez PSZOK okresla odr~bna uchwala Rady Gminy Slubice 

4. 	 Transport odpad6w do PSZOK mieszkancy zapewniajq we wlasnym zakresie i na wlasny 

koszt. 

5. 	 Informacje 0 lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK Gmina udost~pnia do publicznej 

wiadomosci na stronie intemetowej Gminy Slubice. 

§4 
1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do uprzqtni~cia bIota, sniegu, lodu i innych 

zanieczyszczen z chodnik6w polozonych wzdluz nieruchomosci i bezposrednio przy 

jej granicy; wlasciciel nieruchomosci nie jest obowiqzany do uprzqtni~cia chodnika, na kt6rym 

jest dopuszczony post6j lub parkowanie pojazd6w samochodowych. 

2. Obowiqzek oczyszczania ze sniegu i lodu powinien bye realizowany przez odgami~cie 

sniegu w miejsce nie powodujqce zakl6cen w ruchu pieszych i pojazd6w oraz podj~cie dzialan 

usuwajqcych lub co najmniej ograniczajqcych sliskose chodnika; piasek i s61 uzyte do tego celu 

nalezy usunqC z chodnika niezwIocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

3. Bloto, snieg, 16d i inne zanieczyszczenia uprzqtni~te z chodnik6w polozonych wzdluz 

nieruchomosci nalezy gromadzie na skraju chodnika od strony jezdni w spos6b niezagraZajqcy 

istniejqcej zieleni. Zabrania si~ zgamiania sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnika na 

jezdni~. 

4. Bloto, snieg, 16d i inne zanieczyszczenia uprzqtni~te z przystank6w komunikacyjnych oraz 

z dr6g pubJicznych, nalezy gromadzic poza terenem przystanku komunikacyjnego w spos6b 

nieutrudniajqcy zatrzymywania si~ pojazd6w oraz wysiadania i wsiadania pasazer6w. 

5. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do usuwania sniegu z dach6w oraz sopli lodu 

z okap6w, rynien i innych cz~sci elewacji budynku niezwlocznie po ich pojawieniu si~. 



§5 


1. Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywae Sly wyl,!cznie pod 
warunkiem: 

a) 	 niezanieczyszczania srodowiska i odprowadzania powstaj,!cych sciek6w do kanalizacji 
sanitamej lub zbiomika bezodplywpwego, w szczeg6lnosci scieki te nie mog,! bye 

odprowadzane bezposrednio do zbiob ik6w wodnych lub do ziemi, 
b) 	 dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych czysciach nieruchomosci 

oraz przy uzyciu srodk6w myj'!cych ulegaj,!cych biodegradacji. 

2. Naprawa pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczymi moze odbywae siy 
wyl,!cznie pod warunkiem, ze czynnosci te nie byd,! powodowae zanieczyszczenia w6d i gleby 

oraz uci¥liwosci dla wlascicieli s,!siednich nieruchomosci. 

§6 

Na terenie gminy Slubice zabrania siy: 

a) skladowania luzem odpad6w komunalnych; 

b) umieszczania w pojemnikach frakcj i odpad6w niezgodnie z ich przeznaczeniem; 
c) urnieszczania odpad6w niebezpiecznych, chemikali6w, lek6w, opon, baterii i 

akurnulator6w oraz zuzytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego w pojernnikach 

do tego nie przeznaczonych; 

d) 	 urnieszczania w pojemnikach, f orkach lub kontenerach przeznaczonych do 
gromadzenia odpad6w komunalnych wszelkich odpad6w i zanieczyszczen 

pochodz,!cych z terenu, kt6ry nie jest obslugiwany przez te pojernniki, worki lub 

kontenery oraz odpad6w i zanieczyszczen nie przeznaczonych do skladowania w tych 

pojernnikach, workach i kontenerach; 
e) umieszczania w pojemnikach: sniegu, lodu, gor,!cego popiolu i zuzlu, zwlok 

zwierzycych, odpad6w pochodz,!cych z proces6w technologicznych; 
f) wyrzucania odpad6w komunalnych pochodz,!cych z gospodarstw domowych, sklep6w, 

g) 

h) 

punkt6w gastronomicznych i uslugowych oraz 

ulicznych oraz pojemnik6w innych wlascicieli; 
wyrzucania do pojernnik6w przeznaczonych na 
w gospodarstwach domowych odpad6w pow

dzialalnosci produkcyjnej; 
spalania odpad6w. 

innych 

odpady 
stalych 

nieruchomosci do koszy 

komunalne powstaj'!cych 
w wyniku prowadzenia 

Rozdzial II 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOSC POJEMNIKOW LUB WORKOW 

PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA 


TERENIE NIERUCHOMOSCI, W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH 

DO UZYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI 


ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKOW I WORKOW ORAZ ICH 

UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM 'STANIE SANITARNYM, PORZl\DKOWYM 


I TECHNICZNYM. 




§7 


1. 	 Do zbierania odpad6w komunalnych na nieruchomosciach oraz na drogach publicznych 

przeznacza siy pojernniki, worki z folii oraz kosze uliczne. 

2. Odpady komuna1ne zbierane w spos6b selektywny, na1ezy gromadzic w workach do tego 

celu przeznaczonych, 0 ujednoliconych ko1orach i pojernnosciach uwzg1ydniaj,!c 
nastypuj,!ce normy: 
a) odpady z papieru, w tyrn tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbierane 

w pojernnikach 1ub workach 120 1, koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
"Papier", 

b) odpady ze szkla, w tym odpady opakowaniowe ze szkla zbierane w pojemnikach 1ub 

workach 1201, ko1oru zie1onego oznaczonych napisem "Szklo", 
c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wie1omaterialowe zbierane w pojernnikach 1ub workach 120 1, ko1oru z6hego 

oznaczonych napisem "Meta1e i tworzywa sztuczne", 

d) 	 odpady u1egaj,!ce biodegradacji, ze szczeg61nym uwzg1ydnieniem bioodpad6w 

zbierane w pojemnikach 1ub workach 120 1, ko1oru br<!Zowego oznaczonych napisem 

"BIO". 

3. 	 Odpady komunalne zbierane w spos6b niesegregowany (zmieszany) 1ub pozostalosci 

po segregowaniu odpad6w w miejscu segregowania naleZy gromadzic w pojernnikach 
przeznaczonych do zbierania odpad6w zmieszanych. 

4. 	 Do gromadzenia odpad6w komunalnych dozwo1one jest stosowanie innych work6w, 
pojemnik6w i kontener6w odpowiadaj,!cych obowi<!Zuj,!cym normom, przystosowanych 
do mechanicznego ich opr6zniania przez specjalistyczne pojazdy. 

§8 

1. 	 Usta1a siy wie1kosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomosci 

niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych dla wlascicieli nieruchomosci 
jednorodzinnych, na kt6rych zamieszkuja mieszkancy, jezeli z takiego pojernnika korzysta: 

1) do 4 os6b - 0 pojemnosci 1201; 


2) od 5 os6b do 7 os6b - 0 pojernnosci 240 1; 

3) od 8 os6b do 10 os6b - 0 pojernnosci 240 1 i 120 1; 

4) powyzej 10 os6b - 0 pojernnosci 2 x 2401. 


2. 	 Usta1a siy dla wlascicie1i nieruchomosci budynk6w wie101okalowych, jes1i w 10kalach tych 
zamieszkuj,! mieszkancy, minimaln,! pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania 
na terenie nieruchomosci niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komuna1nych, jezeli 
z tego pojernnika korzysta: 

1) od 11 os6b do 15 os6b - 0 pojernnosci 3 x 240 1; 


2) od 16 os6b do 25 os6b - 0 pojemnosci 11001; 

3) od 26 os6b do 30 os6b - 0 pojemnosci 11001 i 240 1. 




3. 	 Dopuszcza siy stosowanie do zbierl;lnia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunalnych pojemnikow 0 wiykszej ~ojemnosci, niz zostaly okreslone w ust.1. 

4. 	 Wlasciciele nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkui'l mieszkailcy, a powstaj'l odpady 

komunalne, bior'lc pod uwagy ilose ~warzanych odpadow, WYPosaZaj'l nieruchomose w: 

1) pojemnik 0 pojemnosci minimub 120 1 na odpady zmieszane; 

2) worki/pojemniki 0 pojemnosci lninimum 1201. 

5. 	 Minimalna pojemnose pojemnikowlt orkow pOWlnna bye dostosowana do ilosci 

wytwarzanych odpadow. 

§9 

1. 	 Wlasciciel nieruchomosci zapewnia odpowiedni stan porz'ldkowy i techniczny 

pojemnikow na odpady komunalne poprzez: 

1) wrzucanie do pojemnikow/wqrkow 0 okreslonych kolorach lub oznaczeniach 

wy1'lcznie odpady do nich przeznaczone, 

2) zamykanie pojemnikow wyp~sazonych w klapy w celu zabezpieczenia przed 

dostypem wod opadowych, 

3) 	 stosowanie ilosci i pojemnosci pojemnikow proporcjonalnie do potrzeb w ce1u 

niedopuszczania do przeci'lZania pojemnikow. 

2. 	 Podmiot odbieraj'lcy odpady zobowittzany jest do utrzymywania pojemnikow na odpady 

komunalne w odpowiednim stanie sanitamym i technicznym poprzez poddawanie 

pojemnikow dezynfekcji i czyszczeniu preparatami usuwaj'lcymi drobnoustroje, owady 

oraz nieprzyjemne zapachy. 

§ 10 

1. 	 W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, przystanki autobusowe, itp.) drobne 

odpady komunalne nalezy gromadzie w koszach 0 pojemnosci nie mniejszej niz 35 1. 

2. 	 Obowi'lzek oprozniania pojemnikow w miejscach publicznych nalezy do ich zarz'ldcy, 

czyli Gminy Slubice. 

3. 	 Odleglose miydzy pojemnikami naleiy dostosowac do intensywnosci ruchu pieszego. 

Rozdzial III 

CZF;STOTLIWOSC I SPOSOB POZBYWANIA SIF; ODPADOW KOMUNALNYCH I 

NIECZYSTOSCI CIEKLYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ Z TERENOW 


PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU PUBLICZNEGO 


§1l 

1. 	 Wlasciciele nieruchomosci obowi'l~ani S'l do pozbywania siy odpadow komunalnych z 

terenu nieruchomosci w sposob systematyczny, gwarantuj'lcy zachowanie czystosci 
i porz'ldku. 



2. 	 Pozbywanie siy odpad6w komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa siy 
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach/workach a nast((pnie przekazanie 
ich odbieraj~cemu odpady w dniu odbioru. 

3. Z nieruchomosci niezamieszkalych, na kt6rych 	powstaj~ odpady komunalne, na terenie 

Gminy Slubice, wlasciciele nieruchomosci s~ zobowi~ani do usuwania tych odpad6w we 

wlasnym zakresie i na wlasny koszt przekazania ich uprawnionym podmiotom. 

Wlasciciele tych nieruchomosci zobowi~zani s~ do okazywania, upowaznionym przez 
W6jta Gminy Slubice osobom, um6w zawartych z uprawnionym podmiotem odbieraj~cym 
od nich odpady, dowod6w uiszczania oplat. 

4. 	 Wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych zobowi~zani s~ w dniu odbioru odpad6w 
udostypni6 pojemnikilworki z odpadami poprzez umieszczenie ich przy drodze publicznej 

do godz. 6:00. Zabrania siy wystawiania przed posesjy pojemnik6w, work6w 
przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych wczesniej niz na jeden dzien przed 
ich odbiorem okreslonym w harmonogramie. 

5. 	 Okresla siy minimaln~ cZystotliwosc odbioru odpad6w: 
1) zabudowa j ednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie. 

b) odpady ulegaj~ce biodegradacji - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie. 

c) odpady segregowane - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zuzyty sprzyt elektryczny 

elektroniczny raz w roku podczas mobilnej zbi6rki w okresie od 16 do 30 

slerpma. 

2) zabudowa wielorodzinna: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - 1 raz na 4 

tygodnie. 
b) odpady segregowane - w zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niz 1 raz 

na 4 tygodnie; 
3) nieruchomosci na kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkancy a powstaj~ odpady komunalne: 

a) odpady komunalne zmieszane - w zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niz 1 
raz na4 tygodnie; 

b) odpady segregowane - w zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niz 1 raz 
na 4 tygodnie; 

4) 	 nieruchomosci, na kt6rych prowadzona jest dziala1nos6 gastronomiczna, hotelarska 
lub uzytecznosci publicznej: 
a) odpady komunalne zmieszane - co najmniej raz w tygodniu; 
b) odpady segregowane - co najmniej raz w tygodniu. 

§12 

1. 	 W przypadku kompostowania bioodpad6w stanowi~cych odpady komunalne w 
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi nalezy: 



1) 	 przy wyborze mleJsca na kompQstownik - przestrzega6 przepisy rozporzqdzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 krwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, 

I 
jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie, 

2) wybierajqc miejsce i sposob l\ompostowania- wziqe pod uwagy ewentualne 
uciqzliwosci dla sqsiednich nierucnomosci i tak zlokalizowae kompostowanie, aby nie 
powodowa6 tych uciqzliwosci. 

2. 	 Zalecane jest aby sciany przydomow,ego kompostownika byly azurowe (zbudowane z 
I 

drewna, siatki lub z fabrycznie wyprod;ukowanych do tego celu elementow), aby zapewni6 
dostyp powietrza do jego wnytrza, a podloze pod kompostownikiem powinno bye 
przepuszczalne, zapewniajqce swobodny odplyw nadmiaru wody i dostyp do resztek 
roslinnych pozytecznym mikroorganizmom. 

3. 	 Do kompostownika: 
1) mozna wrzucae: 

a) kwiaty, resztki kwiatow ciytych i doniczkowych, 
b) rozdrobnione galyzie, 

c) skoszonq trawy, 
d) owoce i warzywa z ogrodow, 
e) resztki zywnosci (w tym n.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie), 
f) zuzyte ryczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 

g) resztki produktow mleczarskich, stary chleb, 
h) fusy po herbacie i kawie z filtrem jeSli jest papierowy, herbata ekspresowa, 

2) zabrania siy wrzucae: 
a) surowego miysa i kosci, tluszczu, calych jaj (dozwolone Sq same skorupki) i 

nabialu, 
b) galyzi i czysci roslin porazonych przez choroby i szkodniki, chwastow w pelnej 

dojrzalosci, trawy pryskanej herbicydami, 
c) odchodow zwierzycych, trocin i piasku z kuwet, 
d) kamieni, popiolu, ziemi, szk1't, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku, malowanego 

i impregnowanego drewna, 
e) pampersow, zuzytych materialow higienicznych (w tym intymnych) oraz 

kosmetycznych, lekow, 

f) 	woreczkow, opakowan foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopalkow 
papierosow. 

4. 	 Wlasciciele nieruchomosci kompostujqcy bioodpady w przydomowym kompostowniku na 
wlasne potrzeby Sq w calosci zwolnieni z obowiqzku posiadania worka lub pojemnika 
koloru brqzowego z napisem "Bio". 

§13 

Zgodnie z zapisami ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach: 

1) 	 wlasciciele nieruchomosci zabudowanej, podlqczonej do sieci kanalizacyjnej sanitamej 
zobowiqzani Sq do posiadania umowy na odprowadzanie sciekow do urzqdzen 
kanalizacyjnych. 

2) 	 wlasciciele nieruchomosci zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sie6 
kanalizacji sanitarnej powinni wyposaZye nieruchomose w przydomowq oczyszczalniy 



sciek6w lub szczelne zbiomiki bezodp!ywowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystosci 
ciek!ych. 

3) 	 w!asciciele nieruchomosci, na kt6rych znajduje siy zbiomik bezodp!ywowy, powinni miee 

zawart~ umowy z przedsiybiorc~ posiadaj~cym zezwolenie na opr6Znianie zbiomik6w 

bezodp!ywowych i transport nieczystosci ciek!ych b~dz tei: posiadae dowody zap!aty za 

usrugi wywozu nieczystosci ciek!ych wystawionych kai:dorazowo po wykonaniu us!ugi 

przez wykonawcy ww. us!ug. 

4) w!asciciele nieruchomosci s~ zobowi~zani do utrzymania w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitamym zbiomik6w bezodplywowych do gromadzenia nieczystosci 

ciek!ych. 

5) w!asciciele nieruchomosci obowi¥ani s~ do pozbywania siy nieczystosci cieklych z terenu 

nieruchomosci w spos6b systematyczny, nie dopuszczaj~cy do przepe!nienia siy urz~dze6. 

do gromadzenia nieczystosci ciek!ych, gwarantuj~cy zachowanie czystosci i porz~dku na 

nieruchomosci. 

Rozdzial IV 


INNE WYMAGANIA WYNIKAJJ\CE Z WOJEWODZKIEGO PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 


§ 14 

W celu wype!nienia wymagan wynikaj~cych z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami 

podejmowane byd~ dzia!ania obejmuj~ce: 

1) objycie zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpad6w 100 % mieszkanc6w 

gminy; 

2) zrnniejszenie ilosci odpad6w komunalnych ulegaj~cych biodegradacji unieszkodliwianych 

przez ich sk!adowanie; 

3) zwiykszenie poziomu wiedzy mieszkanc6w gminy poprzez akcje promuj~ce zasady 

selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych; 

4) ca!kowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego sk!adowania odpad6w. 

Rozdzial V 


OBOWIJ\ZKI OSOB UTRZYMUJJ\CYCH ZWIERZE;T A DOMOWE, MAJJ\CYCH 

NA CELU OCHRONl; PRZED ZAGROZENIEM LUB UCIJ\ZLIWOSCI1 DLA 


LUDZI ORAZ OCHRONE; PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENOW 

PRZEZNACZONYCH DO WSPOLNEGO UZYTKU. 


§ 15 

1. 	 W!asciciele lub opiekunowie zwierz~t domowych s~ zobowi~zani do sprawowanla 

w!asciwej opieki nad tymi zwierzytami, w tym w szczeg6lnosci nie pozostawiania ich bez 

dozoru, jei:eli zwierzy nie znajduje siy w pomieszczeniu zamkniytym lub na terenie 

ogrodzonym w spos6b uniemozriwiaj~cy samodzielne wydostarIie siy z niego. 



, . 


2. 	 Wlasciciele lub opiekunowie zwierz'!t /domowych S,! zobowi¥ani do utrzymywania tych 
zwierz'!t w spos6b nie stwarzaj'!cy uci'!tzliwosci (halas, odory) dla os6b znajduj,!cych siy w 
s¥iednich lokalach lub nieruchomosci1ch. 

3. 	 Wlasciciele nieruchomosci utrzymuj(jce zwierzyta domowe w przypadku ich smierci 

zobowi¥ani S,! do zlecania na wlasny ikoszt usuwania martwych zwierz'!t przedsiybiorcy 

posiadaj,!cemu zezwolenie na transport i utylizacjy padlych zwierz,!t. 

§ 16 

1. 	 Na terenach uzytku publicznego psy mog,! bye wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast 

psy nalez'!ce do rasy ps6w agresywnych lub byd,!ce wynikiem krzyzowania tej rasy mog,! 

bye wyprowadzane tylko na smyczy i w kagancu. 

2. 	 Zakazuje siy: 
1) wprowadzania ps6w lub irmych zwierz'!t do obiekt6w uzytecznosci publicznej, 

plac6wek handlowych lub gastronomicznych, 
2) pozostawiania bez codziermego dozoru zwierz'!t domowych w obrybie nieruchomosci 

niezamieszkanych, 
3) 	 wypuszczania zwierz'!t domowych bez mozliwosci sprawowania bezposredniej 

kontroli nad nimi. 

3. 	 Wlasciciele lub opiekunowie zwierz'!t S,! zobowi,!zani do niezwlocznego usuwania 
zanieczyszczen spowodowanych przez zwierzyta w pomieszczeniach sluz'!cych do uzytku 

publicznego, a takZe na terenach uzytku publicznego takichjak place zabaw, parki zieleni, 

chodniki itp. 

'Rozdzial VI 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZ~T GOSPODARSKICH NA 

TERENACH WYL~CZONYCH ZPRODUKCJ1 ROLNICZEJ, W TYM TAKZE 


ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKRESLONYCH OBSZARACH 

LUB W POSZCZEGOLNYCH NIERUCHOMOSCIACH 


§ 17 

1. 	 Na terenie gminy dopuszcza siy: 

1) ch6w zwierz'!t gospodarskich w gospodarstwach rolnych, 

2) przydomowy ch6w drobiu, pszcz6l, kr6lik6w - wyl,!cznie na dzialkach zabudowanych 
budynkami jednorodzirmymi wolnostoj,!cymi. 

2. 	 Na terenach wyl'!czonych z produkcji rolnej zwierzyta gospodarskie mog,! bye 

utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb wlasnego gospodarstwa 
domowego. 

3. 	 Zwierzyta gospodarskie powirmy bye utrzymywane w pomieszczeniach zamkniytych 

lub na terenie ogrodzonych nieruchomosci, skutecznie zabezpieczonych przed ich 
samodzielnym wydostaniem siy poza teren nieruchomosci. 



4. 	 Zwierzt(ta gospodarskie powinny bye utrzymywane w spos6b niepowodujqcy uciqzliwosci 

(halas lub odory) dla os6b zamieszkujqcych nieruchomosci sqsiednie. 

5. 	 Wlasciciele zwierzqt gospodarskich majq obowiqzek usuwae odchody zwierzt(ce, resztki 

karrny lub sci6lki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych. 

Rozdzial VII 

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

§ 18 

1. 	 Deratyzacji podlegajq obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystanymi 

odpowiednio do przetw6rstwa bqdz przechowywania lub skladowania produkt6w rolno 
spozywczych oraz obiektami w kt6rych prowadzona jest hodowla zwierzqt. 

2. 	 Deratyzacja na terenie nieruchomosci powinna bye dokonywana corocznie w terminie 

od 1 pazdziemika do 31 pazdziemika oraz kazdorazowo w przypadku wystqpienia 

populacji gryzoni na terenie nieruchomosci. 

Rozdzial VIII 

Postanowienia koncowe 

§ 19 

l. 	 Traci moc uchwala nr XIV.125.2020 Rady Gminy Slubice z dnia 13 sierpnia 2020r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy 
Slubice (Dziennik Urzt(dowy Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2020r., poz. 8644 ze zm.). 

2. 	 Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Slubice. 

3. 	 Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt(dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

4. 	 Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z mocq obowiqzujqcq 
od 1 stycznia 2022 roku. 

'J R dy 
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UZ!,lsadnienie 
do projektu uch waly w sprawie przyj~cia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku 

na terenie gminy Slubice 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy ~ dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz'ldku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. pOz. 888 ze zm.) po zasiygniyciu opinii Pailstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania czystosci i 
porz'ldku na terenie gminy. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego 0 charakterze 
wykonawczym. Zmiana dotychczas obowi'lzuj'lcego Regulaminu utrzymania czystosci 
porz'ldku na terenie gminy Slubice podyktowana jest wejsciem w zycie dnia 23 wrzesnia 2021 r. 
nowelizacji ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (tj. Dz. U. 2021, pOZ. 888 ze 
zm.). Podjycie przedmiotowej uchwaly w sprawie przyjycia Regulaminu utrzymania czystosci 

i porz'ldku na terenie gminy Slubice wynika z koniecznosci doprecyzowania niekt6rych jej 
zapis6w, w szczeg61nosci dotycz'lcych czystotliwosci odbioru odpad6w od wlascicieli 
nieruchomosci. Przedlozony projekt uchwaly przewiduje miydzy innymi znmiejszenie 
cZystotliwosci odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych oraz 

bioodpad6w. 
Projekt uchwaly Rady Gminy Slubice w sprawie regulaminu utrzymania czystosci 

i porz'ldku na terenie Gminy Slubice Postanowieniem 07/2021 uzyskal pozytywn'l opiniy 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sahitamego w Plocku. 

Bior'lc pod uwagy powyzsze, podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione. 

'Y dy 




