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UCHWAŁA Nr XX/118/2013
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Sypniewo po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, uchwala co
następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sypniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Rafał Grono
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/118/2013
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 30 stycznia 2013r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SYPNIEWO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo,
dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru
i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło
bezbarwne i kolorowe, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon, a także odpadów zielonych.
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. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
b) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
3. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
4. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
5. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania
następujących rodzajów odpadów:
1)

zmieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2)

zużytych baterii i akumulatorów,

3)

przeterminowanych leków i chemikaliów,

4)

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)

mebli i innych odpadów wielkogabarytowym,

6)

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)

zużytych opon,

8)

odpadów zielonych,

9)

papieru i tektury,
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10) szkła bezbarwnego,
11) szkła kolorowego,
12) tworzywa sztucznego typu PET
13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo- gospodarczy,
14) metali.
2. W/w odpady właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od
chwili ich powstania w odpowiednich pojemnikach i workach.
3. Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnych kompostowniach pod warunkiem, że nie
będzie to uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z chodnika nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§4
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
§5
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości,
złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być niezwłocznie zrealizowane, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras
i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
§6
Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna
działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:
1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia
odpadów.
2. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.
3. Selektywnego gromadzenia odpadów.
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Rozdział III
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§ 7.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Odbiór opadów frakcji mokrej prowadzony będzie dwa razy w miesiącu, odpadów zebranych selektywnie
frakcji suchej co najmniej 1 raz co 3 miesiące.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą dwa razy w roku
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie ich zbiórki i podanych do wiadomości mieszkańcom.
4. Przeterminowane leki przyjmowane będą do specjalnych pojemników znajdujących się w aptece w Sypniewie, a następnie systematycznie odbierane przez upoważnionego przedsiębiorcę.
5. Przeterminowane środki ochrony roślin, farby, lakiery i inne chemikalia przekazywane będą do gminnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sypniewie przy ul. Kościuszki 11.
6. Zużyte baterie i akumulatory przekazywane będą do specjalnych pojemników w placówkach oświatowych
i w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.
7. Zużyte opony przekazywane będą do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sypniewie przy
ul. Kościuszki 11.
Rozdział IV
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§ 8.
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. pojemniki muszą spełniać wymagania techniczne jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2. przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Sypniewo:
1) kosze uliczne o pojemności od 20do 50 l;
2) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l
3) worki o pojemności od 60 do 120 l;
4) kontenery o różnej pojemności
3. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;
2) dla szkół i przedszkoli 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
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§ 9.
Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem
przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej
jak i wewnątrz.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, usługi takie
może wykonać podmiot odbierający odpady.
§ 10.
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości
płynnych:
1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
2. pojemniki z odpadami należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;
4. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 11.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź
uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i kagańcu wyłącznie
przez osoby dorosłe.
§ 12.
1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór,
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej.
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
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Rozdział VI
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, instytucję użyteczności publicznej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,
2) składować obornik, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkałych na nieruchomościach sąsiednich
uciążliwości takich jak hałas, odór.
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do
roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
a) w okresie wiosennym od 1.04. do 30.04.
b) w okresie jesiennym od 15.09. do 15.10.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Sypniewo
w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi w drodze zarządzenia obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy termin jej przeprowadzenia.
4. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Sypniewo
Rozdział VIII
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 15.
1. Uwarunkowania dotyczące kierowania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów:
Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania
mogą być zagospodarowywane 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. Gmina Sypniewo włączona jest do Regionu Ciechanowskiego.
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2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb.
3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę
możliwości do rejestrowania masy odebranych odpadów segregowanych od poszczególnych właścicieli
nieruchomości.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Upoważnione służby, inni upoważnieni przez Wójta Gminy w Sypniewie pracownicy sprawowali będą
funkcje kontrolną w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10
ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo można zgłaszać do Urzędu Gminy, Tel. 29 71 77 783.
4. Urząd Gminy w Sypniewie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców
mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego
gminy.
Niniejszy regulamin podano do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy poprzez sołtysów oraz umieszczoną na stronie BIP gminy Sypniewo

