Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kulma; Miasto Mińsk Mazowiecki
dnia 29 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI.201.2020
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1, 4 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 11629).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma
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Załącznik do uchwały Nr XXI.201.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 czerwca 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmującego następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) popiół i żużel z palenisk domowych;
16) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzi się:
1) w miejscach wytwarzania odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach spełniających wymagania
określone w Rozdziale 2 regulaminu:
a) w podziale na frakcje, o których mowa w ust. 1;
b) łącznie frakcje odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 i 5, w skład których wchodzą metale, w tym
odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
2) poprzez dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mobilnych punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, aptek oraz innych punktów w których przyjmowane są
odpady komunalne.
3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 1 należy zbierać w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w
pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 2 regulaminu.
4. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych:
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1) każda zebrana frakcja odpadów komunalnych, winna być odbierana przez uprawnione podmioty
oddzielnie.
2) dopuszcza się łączne odbieranie frakcji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 i 5, w skład których
wchodzą metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych określa odrębna uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki podjęta na
podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniają przyjmowanie odpadów, o
których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 14, w dniach i godzinach ich funkcjonowania.
2. Frakcje odpadów komunalnych przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych mogą być również przyjmowane przez mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3. Frakcja odpadów stanowiąca przeterminowane leki może być również dostarczana i umieszczana w
przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych w aptekach.
4. Frakcja odpadów komunalnych stanowiąca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również
dostarczana podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności przejść dla pieszych oraz przejść i
przejazdów w ciągach pieszo - rowerowych i drogach dla rowerów, dojść do budynków i garaży oraz miejsc
zbierania odpadów, dróg i chodników z wyłączeniem miejsc postojowych wykonują ten obowiązek:
1) poprzez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów,
nieutrudniające spływu do kanalizacji i niezagrażające istniejącej roślinności;
2) z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się zanieczyszczeń w sposób utrudniający ruch pieszych i
pojazdów.
§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest
dozwolone w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości
nieprzeznaczonej do użytku publicznego w jej części znajdującej się na utwardzonym, szczelnym podłożu,
zapewniającym odprowadzanie powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego
oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji.
3. Naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją przeprowadzane poza
warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują
zanieczyszczenia wód lub gleby, a powstałe odpady będą zbierane i usuwane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość
pojemników lub worków służących do zbierania odpadów komunalnych.
§ 6. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są typowe
pojemniki na odpady o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 1500 litrów, 2000 litrów, 5000 litrów,
7000 litrów lub worki o pojemności 60 litrów i 120 litrów.

Id: 11AD0E6E-7855-4401-B440-02791684E7A2. Podpisany

Strona 2

§ 7. Właściciele nieruchomości do zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w miejscu ich
wytwarzania stosują pojemniki lub worki oznaczone odpowiednim kolorem oraz napisem określającym ich
przeznaczenie:
1) w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" zbiera się odpady
papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE i TWORZYWA
SZTUCZNE" zbiera się odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
3) w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO" zbiera się odpady szkła, w
tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" zbiera się odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) w pojemnikach lub workach koloru szarego oznaczonych napisem "POPIÓŁ" zbiera się odpady popiołów i
żużli z palenisk domowych;
6) w pojemnikach lub workach koloru białego zbiera się pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej
odrębnie, oznaczonych napisem określającym rodzaj odpadów;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników lub worków do ich
zbierania;
8) w pojemnikach lub workach koloru czarnego oznaczonych napisem "ZMIESZANE" zbiera się odpady
pozostałe po wysegregowaniu frakcji wskazanych w § 1 ust. 1.
§ 8. Właściciele nieruchomości wyposażając nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są dostosować ich pojemność do swoich indywidualnych
potrzeb, uwzględniając minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – 30 litrów na mieszkańca;
2) dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 120 litrów na każdy domek znajdujący się na nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego
roku i 30 litrów poza tym okresem;
3) dla budynków, lokali użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 5 litrów na każdego pracownika
oraz 0,5 litra na każdego interesanta/klienta;
4) dla szkół oraz przedszkoli – 3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika;
5) dla żłobków – 4 litry na każde dziecko, pracownika;
6) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz nie
mniej niż 120 litrów na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tak
zwanych ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 120 litrów;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – 12 litrów na każdego pracownika;
10) dla ogródków działkowych – 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i 2 litry poza tym okresem;
11) dla koszar, szpitali, internatów, hoteli itp. – 10 litrów na jedno łóżko;
12) dla cmentarzy – 3 litry na jedno miejsce pochówku;
13) dla targowisk – 1000 litrów na każde 1000 m 2 powierzchni handlowej targowiska;
14) dla innych jednostek organizacyjnych – 3 litry na jednego pracownika.
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§ 9. Pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych są kosze uliczne o pojemności od 50 litrów do 120 litrów, przewidziane dla
korzystających z tych terenów.
§ 10. W celu utrzymania czystości i porządku na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach
komunikacyjnych i parkingach oraz w miejscach intensywnego ruchu pieszego w centrum miasta, terenach
zieleni, parkach ustawia się kosze uliczne w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych oraz dbający o
estetykę przestrzeni wspólnej, w ilościach i pojemności zapewniających stałe utrzymanie czystości i porządku
oraz rozmieszczone w odległościach nie mniejszych niż 1000 metrów.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników i worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy myć i dezynfekować w miarę
potrzeb, przy czym pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ustawione na terenach
nieruchomości:
1) zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy myć nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące;
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi należy myć nie rzadziej niż jeden raz na sześć
miesięcy;
3) przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych należy myć nie rzadziej niż jeden raz
na sześć miesięcy.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy myć i dezynfekować w taki sposób
aby nie doszło do zanieczyszczenia wód lub gleby środkami myjącymi i dezynfekującymi. W przypadku gdy
miejsce, w którym ustawione są pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych nie gwarantuje
zachowania warunków sanitarnych, mycie pojemników powinno odbywać się w myjni lub przy pomocy
specjalistycznego pojazdu z zamkniętym obiegiem wody.
4. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne,
zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów na zewnątrz oraz przed działaniem
czynników atmosferycznych np. wiatru, deszczu, śniegu.
§ 12. Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych
bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. W przypadku gdy takiej możliwości nie ma
należy wystawić je w dniu odbioru odpadów komunalnym, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości w sposób pozwalający ustalić nieruchomość, z której zostały
wystawione. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego, w celu
odbioru odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach.
§ 13. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym należy oznaczyć nazwą i adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane.
§ 14. Dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi dopuszcza się zlokalizowanie
jednego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych wspólnego dla kilku nieruchomości lub dla części
nieruchomości zamieszkałej, jak i niezamieszkałej. W takim przypadku miejsce gromadzenia odpadów
komunalnych oznacza się nazwami i adresami wszystkich nieruchomości, do których jest przypisane, a
pojemniki należące do danej nieruchomości oznacza się adresem tej nieruchomości w sposób pozwalający
ustalić, której części nieruchomości (odpowiednio zamieszkałej / niezamieszkałej) dany pojemnik dotyczy.
§ 15. W przypadku prowadzenia działalności na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się zlokalizowanie jednego miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych wspólnego dla części zamieszkałej, jak i niezamieszkałej. W takiej sytuacji pojemniki lub worki
dla każdej z tej nieruchomości należy oznaczyć w sposób pozwalający ustalić, której części nieruchomości
dany pojemnik lub worek dotyczy.
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Rozdział 3.
Warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 16. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione, na terenie
nieruchomości w jej części na wyrównanej, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota oraz
negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
§ 17. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy utrzymywać w
czystości i porządku, w szczególności poprzez systematyczne sprzątanie zalegających w nim nieczystości.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 18. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą stałe
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 19. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości powinno odbywać się z
częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie, z tym że:
1) pozbywanie się odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów powinno następować nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu;
2) pozbywanie się odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon, powinno następować bezzwłocznie po ich wytworzeniu.
§ 20. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany udostępnić do odbioru zebrane w pojemniku lub worku
odpady komunalne w sposób określony w § 12.
§ 21. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zebranych w sposób selektywny odpadów
komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 14 poprzez dostarczanie ich do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
innych punktów, w których przyjmowane są odpady komunalne.
§ 22. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zebranej frakcji odpadów stanowiącej
przeterminowane leki poprzez dostarczanie jej również do wyznaczonych na terenie miasta aptek.
§ 23. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zebranej frakcji odpadów stanowiącej zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny poprzez dostarczenie jej również uprawnionym podmiotom zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 24. Pozbywanie się odpadów komunalnych gromadzonych w koszach ulicznych ustawionych na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinno odbywać się z częstotliwością
nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu.
§ 25. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe powinno odbywa się z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiorników oraz ilości
wytwarzanych nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 26. Pozbywanie się nieczystości ciekłych gromadzonych w toaletach przenośnych (kabinach sanitarnych)
powinno odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
§ 27. Pozbywanie się osadów ściekowych z terenów nieruchomości wyposażonych w przydomowe
oczyszczalnie ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji
oczyszczalni oraz pojemności osadnika, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 28. Pozbywanie się odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości poprzez umieszczanie ich w koszach ulicznych
oraz pojemnikach lub workach innych właścicieli nieruchomości jest zabronione.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 29. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zminimalizowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
w szczególności poprzez:
1) świadome planowanie i dokonywanie zakupów pod względem ilości i zawartości;
2) zagęszczanie odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów
opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych przed ich umieszczeniem w pojemniku
lub worku na odpady;
3) kompostowanie wytworzonych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
§ 31. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności należy:
1) stworzenie warunków uniemożliwiających wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości i
wykluczających dostęp osób trzecich oraz w przypadku zwierząt zagrażających otoczeniu odpowiedniego
oznakowana nieruchomości właściwą tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
2) stały i skuteczny nadzór zwierząt w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one
zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt;
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zieleni poprzez umieszczenie ich w pojemnikach lub warkach koloru
czarnego oznaczonych napisem "Zmieszane" lub oznakowanych koszach ulicznych, obowiązek ten nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 32. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach miasta wyłączonych z produkcji rolniczej może
odbywać się przy zachowaniu bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz zwierząt.
2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach miasta wyłączonych z produkcji rolniczej
pod warunkiem:
1) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia;
2) zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i sanitarnych dla zwierząt gospodarskich;
3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się utrzymywanych zwierząt poza
jej teren.
3. Niedopuszczalne jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obiektach mieszkalnych i innych
obiektach przeznaczonych do pobytu ludzi;
4. Zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym w szczególności na terenach zieleni i placach zabaw.
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5. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarze (terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej) położonym w centrum miasta, ograniczonym ulicami: Licealną od terenu torów kolejowych PKP do
ulicy Pięknej, Piękną od skrzyżowania z ulicą Licealną do skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika, Mikołaja
Kopernika od skrzyżowania z ulicą Piękną do skrzyżowania z ulicą Warszawską, Warszawską od skrzyżowania
z ulicą Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską, Świętokrzyską od skrzyżowania z ulicą
Warszawska do skrzyżowania z ulicą Józefa Chełmońskiego, Józefa Chełmońskiego od skrzyżowania z ulicą
Świętokrzyską do ronda NSZZ "Solidarność", Budowlaną od ronda NSZZ "Solidarność" do ronda Księdza
Józefa Dziąga",, Kościelną od ronda Księdza Józefa Dziąga", do skrzyżowania z ulicami Warszawską i
Siennicką, Siennicką od skrzyżowania z ulicami Warszawską i Kościelną do terenu torów kolejowych PKP,
terenem wzdłuż torów kolejowych PKP do ulicy Licealnej.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 33. Na terenie miasta obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są
budynki, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, infrastruktura podziemnych urządzeń technicznych oraz
tereny ogólnodostępne, w szczególności wzdłuż kanałów, rowów i urządzeń wodnych.
§ 34. Deratyzację przeprowadza się w okresie od 1 października do 30 listopada każdego roku oraz w miarę
potrzeb w miejscach występowania populacji gryzoni.
Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
§ 35. 1. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi we
własnym zakresie i na własne potrzeby, nie powodujących negatywnego oddziaływania na środowisko.
2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno być prowadzone, w gotowych
kompostownikach ogrodowych typu skrzynia, pojemnik lub w postaci luźnej pryzmy zabudowanej ściankami
ażurowymi typu drewno lub siatka.
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno być prowadzone na
nieruchomości w wydzielonym miejscu o podłożu przepuszczalnym, zapewniającym swobodny odpływ wody
oraz prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
5. Informację dotyczącą kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym zamieszcza się w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 10.
Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.
§ 36. Uznaje się, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) odpady komunalne zbierane są zgodnie z zasadami, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) w pojemniku lub worku na daną frakcję selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nie stwierdzono
występowania innych frakcji odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b;
3) selektywnie zbierane odpady komunalne, w skład których wchodzą odpady opakowaniowe z papieru i
odpady opakowaniowe z tektury, odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe z metali, odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe są bez zawartości;
4) miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zabezpiecza selektywnie zebrane odpady komunalne w
pojemnikach lub workach przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów;
5) w pojemniku lub worku na odpady, o których mowa § 1 ust. 3 nie stwierdzono występowania odpadów
nadających się do wysegregowania.
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§ 37. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne:
1) sporządza dokumentację o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zawierającą:
a) datę i godzinę;
b) określenie miejsca lub adres nieruchomości której dotyczy dokumentacja;
c) opis nieprawidłowości;
d) dokumentację fotograficzną lub realizację video,
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

przedstawiającą

niedopełnienie

obowiązku

e) imię i nazwisko oraz czytelny podpis pracownika sporządzającego dokumentację.
2) przyjmuje odpady jako niesegregowane zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza
Miasta oraz właściciela nieruchomości, przekazując im sporządzoną dokumentację, o której mowa w pkt 1.
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