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UCHWAŁA Nr 158/XXVIII/2013
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1992r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Nowe Miasto w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Caliński
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Załącznik
do uchwały Nr 158/XXVIII/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 20 maja 2013r.

Regulamin
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy nowe miasto
§ 1.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: papieru
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów
i parków;
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.) zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach
rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;
d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania sie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych 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 utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1)

wyposażenie nieruchomości – w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym; pojemniki na odpady zmieszane mogą stanowić własność
Właściciela bądź być przedmiotem dzierżawy od przedsiębiorcy;

2)

przyłączenie nieruchomości – do sieci kanalizacyjnej na podst. decyzji administracyjnej nakazującej
właścicielowi nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
wydanej przez Wójta Gminy.
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3)

przy braku sieci kanalizacji sanitarnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych
lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;

4)

prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie;

5)

zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

6)

przekazywanie odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz
dysponującym lokalem przez gminę;

7)

uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników, przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów, oraz
posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły
je uprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;

8)

utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;

9)

niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

10) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
11) dopuszcza sie możliwość mycia i doraźnych napraw pojazdów mechanicznych, tj. wymianę kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów mechanicznych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomości, z zachowaniem poniższych zasad:
a) tylko za zgodą właściciela i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
b) naprawy i regulacje pojazdów prowadzone są wyłącznie na utwardzonym podłożu i w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz wód,
c) powstające ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do kanalizacji
sanitarnej, po uprzednim uzyskaniu zgody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lekierniczych poza warsztatami naprawczymi.
12) umieszczanie (w razie potrzeby): plakatów, reklam, ogłoszeń i nekrologów na urządzeniach do tego celu
przeznaczonych;
13) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału V niniejszego
Regulaminu;
14) utrzymanie czystości na drogach i poza nimi w pasie szerokości 20m od każdej z linii rozgraniczających
zgodnie z zapisami ustawy;
§ 3.
Ustala sie następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1.

Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych chyba, że gmina przejmie te obowiązki w zamian za uiszczoną opłatę, na mocy
odrębnej uchwały rady gminy.

2.

Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury
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(w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe.
3.

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,
właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika; pozostali właściciele
nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach do tego
przeznaczonych.

4.

Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
przed złożeniem do worka oczyścić.

5.

Z odpadów opakowaniowych, posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

6.

Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka.

7.

Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć za
pomocą dostarczonej przez gminę taśmy klejącej z nadrukiem zawierającym kod paskowy
w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości.

8.

Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem
wystawić je przed wejście na teren nieruchomości.

9.

Odpady niebezpieczne z grupy w/w należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

10. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, raz na kwartał, tak by była możliwa identyfikacja ich
zawartości.
11. W sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać
załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek
odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić
go w terminie 48 godzin.
12. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlanoremontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji
przedsiębiorca ma obowiązek odebrać, za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku
przetargu, który wygrał.
§ 4.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa sie na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia,
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
§ 5.
Ustala sie następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
- odpady zmieszane – jeden raz na miesiąc,
- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, – jeden raz na miesiąc;
- odpady ulegające biodegradacji cztery razy w roku – maj, czerwiec, sierpień, październik;
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- pozostałe zbierane selektywnie – dwa razy w roku;
2) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków i przystanków następuje min. dwa razy w tygodniu;
3) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje na zgłoszenie.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.
Określa sie rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; pojemniki mogą stanowić
własność Właściciela bądź być przedmiotem dzierżawy od przedsiębiorcy;
2) preferowane wielkości pojemników dla Gminy Nowe Miasto to: pojemnik 120l i 240 l jako podstawowe;
wymaga się aby rodzina 1-5 osobowa dysponowała min. 1 pojemnikiem 120l, rodzina 6-10 osobowa –
2 pojemnikami 120l lub 1 pojemnikiem 240l a rodziny powyżej 10 osób – odpowiednio większą ilością
pojemników;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości
odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,
nieodpłatnie udostępnione przez przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z gminą,
albo z którym właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zawarł umowę na odbiór
odpadów komunalnych;
5) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane,
a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierującymi instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb.
§ 7.
Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli
nieruchomości dysponujących lokalami:
1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) pojemność worków winna wynosić od 60l do 120l;
3) szkło i opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka przeznaczonego do odbioru tego typu
odpadów;
4) szkło i opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka przeznaczonego do odbioru tego typu
odpadów;
5) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.)i tworzywa sztuczne należy zbierać do worka
przeznaczonego do odbioru tego typu odpadów;
6) drobny metal i opakowania z metalu należy zbierać do worka przeznaczonego do odbioru tego typu
odpadów;
7) opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka przeznaczonego do odbioru tego typu odpadów;
8) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka przeznaczonego do odbioru tego typu odpadów;
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§ 8.
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego:
a) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
kosze uliczne o pojemności od 10 do 60l;
b) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury;
wielomateriałowych o pojemności od 800l do 1500l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
§ 9.
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
2) Średnie zużycie wody dla celów przeliczeniowych, w przypadku obiektów nie wyposażonych
w wodomierze, należy przyjąć wg normy zapisanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70).
§ 10.
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) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy.
4) Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich
winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
5) Właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany
niniejszym Regulaminem a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie
nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
6) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
7) Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, wykonuje te
usługi podmiot opisany w pkt 1.
§ 11.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Nie przestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu
gminie.
1) Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej.
2) Nie należy spalać w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
3) Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, opakowaniowych, odpadów
wielomateriałowych, odpadów z papieru i tektury nie należy wrzucać:
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a) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
b) kalki technicznej,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
mokrych folii,
d) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
e) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
f) tworzywa sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii.
4) Do pojemników i worków przeznaczonych
i nieopakowaniowego nie należy wrzucać:

do

selektywnej

zbiórki

szkła

opakowaniowego

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych.
5) Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie należy wrzucać:
a) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew
i krzewów.
6) Nie należy odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział IV
Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.
1) Według KPGO 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
a) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców
najpóźniej do 2015r.,
b) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do roku 2015,
c) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2013r. więcej niż 50%,
- w 2020r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
d) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do
końca 2014r.;
e) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów
innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich
masy do 2020roku.
2) Gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami
komunalnymi (RGOK). 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.
Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie odpadów do
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poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie wykonania WPGO 2012-2023, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony.
3) Regionalną instalacją może być zakład zapewniający:
a) termiczne przekształcenie odpadów,
b) machaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
c) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
d) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
W przypadku uruchomienia planowanej instalacji regionalnej, instalacje wskazane jako zastępcze do czasu
wybudowania RIPOK, tracą status zastępczych poprzez zmianę uchwały w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, uwzględniającą nowo wybudowaną instalację.
4) W każdym regionie gospodarki, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania
i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji
posiadających status RIPOK położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Kolejność kierowania
strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji
uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji
wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
5) Gmina Nowe Miasto zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza przynależy do
Regionu płockiego.
6) Zgodnie z innymi wymaganiami wynikającymi z WPGO dla Mazowsza, Gmina ma obowiązek
przeprowadzić kampanie edukacyjne mające na celu motywowanie i aktywizowanie społeczeństwa
w zakresie działań proekologicznych.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.
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, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 14.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji
gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne,
b) zwolnienie, przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem ,
c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te umieszczone
w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników.
2) postanowienia pkt 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.
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§ 15.
1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
jednorodzinne instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) 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 ze zmianami),
b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3 zobowiązani są przestrzegać
zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) składować obornik w odległości co najmniej 10m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
c) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.

