
UCHWAŁA NR 155/XXV/2016
RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Płocku,

Rada Gminy Bodzanów uchwala co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów, zwany dalej Regulaminem, o 
następującej treści:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BODZANÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów.

2. Regulamin nie narusza innych przepisów prawa w zakresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku, 
a w szczególności:

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
250);

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.);

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);

5) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 6371



1. bioodpadach i odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 
oraz 12 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); Do bioodpadów można zaliczyć odpady 
organiczne powstające w kuchni w gospodarstwach domowych, zakładach gastronomii, zakładach zbiorowego 
żywienia oraz jednostkach handlu detalicznego. Odpadami zielonymi są: części roślin, trawa, liście, gałęzie 
pochodzące z terenów zielonych oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i 
placów;

2. chodniku - należy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pieszego zgodnie z art. 2 ust. 9 
Prawa o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);

3. deklaracji - rozumie się przez to dokument określony w art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); W dokumencie tym właściciel nieruchomości wskazuje 
sposób postępowania z odpadami komunalnymi, stawkę opłaty oraz określa ilość osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

4. nieczystościach ciekłych – ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

5. nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości zdefiniowane w art. 46 § 1 kodeksu cywilnego 
( j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 121);

6. odpadach budowlanych i remontowych stanowiących odpady komunalne - rozumie się przez to frakcję 
odpadów komunalnych, należących do grupy 17 lub ex 20 03 99, kody odpadów zgodne są z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);

7. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z 
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

8. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jedną z frakcji odpadów 
komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 07 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
katalogu odpadów; Przykłady odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, 
duże zabawki, materace.

9. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady określone w art. 3 ust. 4 ustawy o 
odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Do odpadów niebezpiecznych należą odpady, które 
charakteryzują się właściwościami wybuchowymi, żrącymi, toksycznymi, wysoce łatwopalnymi i innymi, 
wymienionymi w załączniku nr 3 w/w ustawy. Odpady niebezpieczne mogą również zawierać niebezpieczne 
związki rtęci, chromu, arsenu, ołowiu, cyjanków i inne. Mogą również należeć do kwasów lub zasad. 
Najczęściej spotykane odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych to: przeterminowane leki oraz 
opakowania po nich (butelki i blistry), baterie i akumulatory, farby olejne, aerozole, środki do konserwacji 
drewna, świetlówki, żarówki.

10. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady ulegające procesom rozkładu 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); Odpady tego rodzaju 
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. W wyniku rozkładu 
tlenowego substancje organiczne rozkładane są przez drobnoustroje, co przyspiesza stabilizację kompostu ( 
unieszkodliwianie) i ogranicza wydzielanie przykrych zapachów. W wyniku rozkładu beztlenowego powstają 
metan oraz dwutlenek węgla, jako produkty działania drobnoustrojów, które nie wymagają do życia obecności 
tlenu. Produktami pośrednimi rozkładu beztlenowego są kwasy organiczne o specyficznym zapachu.

11. punktach selektywnego zbierania - należy przez to rozumieć miejsca w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 
u.c.p.g (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); Są to miejsca, do których można bezpłatnie dostarczyć posegregowane 
odpady takie jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady zielone, popiół oraz odpady budowlano- remontowe stanowiące odpady komunalne.

12. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy ,, Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bodzanów’’;
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13. selektywnym zbieraniu odpadów - należy przez to rozumieć zbieranie odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 24 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); Selektywne zbieranie odpadów polega na 
zbieraniu do osobnych pojemników lub worków odpadów z podziałem na rodzaje materiałów (surowców), z 
których zostały one wyprodukowane. Najczęściej segregujemy: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło i 
metale. Wydzielenie tych materiałów pozwoli na przetworzenie i powtórne wykorzystanie, co pozwoli na 
ograniczenie zużycia naturalnego surowca i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, oszczędzanie energii, 
miejsca na składowisku.

14. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone 
uchwałą Rady Gminy Bodzanów na podstawie art. 6k ust. 1 u.c.p.g (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

15. u.c.p.g - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

16. umowach - należy przez to rozumieć umowy podpisane przez właściciela nieruchomości z 
uprawnionym podmiotem, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

17. właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli określonych w u.c.p.g (j.t. Dz. U. z 
2016 r. poz. 250); W takim rozumieniu właścicielami będą również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, 
najemcy, osoby lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie, inne podmioty władające 
nieruchomością, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.

18. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 
2018-2023 – należy przez to rozumieć uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami przyjęty przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 października 2012 r. z późn. zm.

19. zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zdefiniowany w § 3 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

20. zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zdefiniowany w § 3 pkt 4a 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

21. zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 5 u.c.p.g (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); Zbiorniki bezodpływowe to instalacje i urządzenia przeznaczone 
do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.

22. zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt stanowiący 
odpady w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1688 ze zm.).

23. zwierzętach domowych - zwierzęta w rozumieniu art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
2013 r., poz. 856 ze zm.); Za zwierzęta domowe uważa się zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem 
w jego domu lub w innych pomieszczeniach i towarzyszące mu w codziennym życiu. Najczęściej są to psy i 
koty, króliki, rybki ptaki oraz bardziej egzotyczne jak jaszczurki i węże.

24. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta wymienione w art. 2 ustawy a dnia 29 
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 z 
późn. zm.); Zwierzęta wymienione w tej ustawie i zaliczone do zwierząt gospodarskich to m.in.: konie, bydło, 
drób, świnie, kozy itp.

§ 3. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Bodzanów dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i 
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 
zielonych,
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b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań dot. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach 
służących do użytku publicznego.

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.

2. 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 i parkowanie pojazdów 
samochodowych.

3. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce, 
które nie będzie powodowało zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

4. 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.

5. 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.

6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, a prace 
porządkowe przeprowadzane są w miarę potrzeby.

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

1) 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,

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

3) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana kół, świec zapłonowych, 
żarówek, uzupełnianie płynów itp.),

3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

4) zgody właściciela nieruchomości.

§ 6. Na terenie gminy Bodzanów zabrania się:

1) składowania luzem odpadów komunalnych;

2) umieszczania w pojemnikach frakcji odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

3) umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii i akumulatorów oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pojemnikach do tego nie przeznaczonych;

4) 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;

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

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

7) wyrzucania do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne powstające w gospodarstwach 
domowych i na nieruchomościach niezamieszkałych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
działalności produkcyjnej.

Rozdział III

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

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

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) 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) przekazywania wytworzonych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych uprawnionym jednostkom 
wywozowym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub posiadających stosowne zezwolenie.

§ 9. 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być zbierane selektywnie. Za 
zbieranie selektywne rozumie się całkowite wydzielenie z odpadów wytworzonych przez mieszkańców frakcji 
wymienionych w § 12 ust. 1 Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do 
selektywnego ich odbierania.

3. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach 
lub workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
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§ 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 l.

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

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

§ 11. 1. W ramach stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych odbierane są odpady określone w § 12 ust.1 oraz zmieszane, przy czym:

1) stawkę określoną w art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się w 
sytuacji zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny,

2) stawkę określoną w art. 6k ust. 3 w/w ustawy stosuje się w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane w sposób 
selektywny.

§ 12. 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno być prowadzone z podziałem odpadów co 
najmniej na:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) komunalne odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady budowlano-remontowe,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyte opony,

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w 
terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady z działalności 
gospodarczej, medyczne i 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV niniejszego 
Regulaminu, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wybranego w drodze przetargu.

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) – należy wydzielić 
ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy wystawiamy 
do wskazanego miejsca w dniu zbiórki mobilnej określonej w harmonogramie bądź odwozimy do PSZOK.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wystawiamy do wskazanego miejsca w dniu zbiórki mobilnej 
bądź odwozimy do PSZOK.
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9. Odpady zielone ulegające biodegradacji należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych, 
kompostować w przydomowych kompostownikach bądź przekazać do PSZOK.

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

§ 13. 1. Odpady powstałe w nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1-5 
Regulaminu, należy gromadzić odpowiednio w:

1) przezroczystych workach/pojemnikach oznaczonych napisem: papier, tworzywa sztuczne;

2) czarnych workach/pojemnikach oznaczonych napisem: szkło, metal, opakowania wielomateriałowe;

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

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

4. W sytuacjach krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych zmieszanych na 
nieruchomościach zamieszkałych dozwolone jest gromadzenie ich w dodatkowych workach z tworzyw 
sztucznych przy pojemnikach. Dodatkowe worki powinny zostać oznaczone (np. opisane wodoodpornym 
markerem) przez wystawiającego odpady napisem ,,odpady zmieszane,,

§ 14. 1. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca wynosi 
30 kg na miesiąc.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki (kp 5, kp 7, kp 10) o pojemności od 5 do 10m3;

5) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l;

6) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 60 l;

7) inne pojemniki i kontenery.

§ 15. 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 3 osób - o pojemności 120 l;

2) od 4 osób do 6 osób - o pojemności 240 l;

3) od 7 osób do 9 osób - o pojemności 240 l i 120 l;

4) od 10 osób do 12 osób - o pojemności 2 x 240 l;

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 240 l;

2) od 16 osób do 25 osób – o pojemności 1100 l;

3) od 26 osób do 30 osób – o pojemności 1100 l i 240 l.

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:
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a) pojemnik o pojemności minimum 120 l na odpady zmieszane;

b) worki/pojemniki o pojemności minimum 120 l;

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

§ 16. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1) przezroczysty o pojemności 120 l do gromadzenia: papieru ( w tym gazet, czasopism, opakowań 
tekturowych) oraz tworzyw sztucznych;

2) czarny o pojemności 120 l do gromadzenia : szkła, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników, worków przy zachowaniu ich minimalnej pojemności.

3. Zachęca się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych 
kompostownikach.

§ 17. 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. Zarówno właściciel nieruchomości jak i 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.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych.

§ 18. 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 a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady w dniu odbioru.

3. Mieszkańcy zobowiązani są w dniu odbioru odpadów udostępnić pojemniki z odpadami poprzez 
umieszczenie ich przy drodze publicznej do godz. 7:00.

4. Właściciele nieruchomości mogą niektóre rodzaje odpadów selektywnie zebranych dostarczyć we 
własnym zakresie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dotyczy to głównie: zużytego 
sprzętu elektrycznego elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych).

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1) W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie w gospodarstwach 
domowych mieszkańców gminy Bodzanów uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

2) Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, odpadów pochodzących z działalności rolniczej jak również odpadów niebezpiecznych takich 
jak papa, azbest.

3) Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów:

- papier i tektura,
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- opakowania ze szkła,

- opakowania z metali,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady zielone,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte opony od samochodów osobowych,

- zużyte baterie i akumulatory,

- popiół

§ 19. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:

a) odpady komunalne zmieszane - co najmniej 1 raz na miesiąc,

b) odpady segregowane – co najmniej 1 raz na miesiąc,

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz na tydzień,

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;

Rozdział V

Zasady usuwania nieczystości ciekłych.

§ 20. 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.

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.
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Rozdział VI

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 21. 1. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji 
procesu segregacji właściciele nieruchomości powinni w miarę możliwości:

1) wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać produktów jednorazowego użytku,

2) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

3) używać toreb wielokrotnego użytku,

4) oszczędzać papier,

5) kompostować odpady zielone w pryzmie kompostowej na terenie przydomowego ogródka,

2. Uwarunkowania dotyczące kierowania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów:

1) Gospodarka Odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone do składowania mogą być zagospodarowane 
wyłącznie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są regiony, dla których wyznaczono instalacje do 
zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w 
instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze danego regionu macierzystego,

2) Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Gmina Bodzanów należy do 
Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami zw. Regionem Płockim.

3) Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które 
mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one 
być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie 
zebranych.

3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Bodzanów jest zobowiązana 
osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

4. Gmina Bodzanów obowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 
roku:

1) Do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy do dnia 16 lipca 2020 roku.

Rozdział VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Nieruchomość, w której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i 
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki 
sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

4. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy należące do ras uznanych za 
agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzane w kagańcu.

5. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
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6. Zabronione jest:

a) pozostawienie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym,

b) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

c) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje 
wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

§ 23. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usunięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania martwych 
zwierząt przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport i utylizację padłych zwierząt.

Rozdział VIII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 24. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

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

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 
wielolokalowymi.

Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 25. 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.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy w 
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej 
deratyzacji oraz określi w trybie zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 26. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz inne 
obowiązujące w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.

2. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty udostępnia się informacje o:
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1) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne;

2) miejscach zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady;

3) osiągniętych w danym roku kalendarzowym poziomach recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów 
komunalnych przekazywanych do składowania;

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw 
domowych.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 28. Traci moc uchwała Nr 195/XXIV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14.12.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów.

§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów

Paweł Różański
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