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UCHWAŁA NR 120/XX/2016
RADY GMINY ZATORY
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, Rada Gminy Zatory uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory, który określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy
Zatory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego
z 2013 r. poz. 5695).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Lasocki
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Załącznik do Uchwały Nr 120/XX/2016
Rady Gminy Zatory
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZATORY
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory, zwany dalej regulaminem określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
2) dowodach stwierdzających wywóz ścieków socjalno-bytowych – należy przez to rozumieć aktualną
umowę na wywóz ścieków zawartą z podmiotem uprawnionym oraz rachunki wystawione przez podmiot
uprawniony albo dowód przyjęcia odpadów ciekłych do punktu zlewnego wiejskiej oczyszczalni
ścieków,
3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary
i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów
i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów,
budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do
administracji budowlano - architektonicznej;
5) punkty selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć zorganizowane stałe lub mobilne
punkty w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;
6) harmonogram - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Zatory, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zatory dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich
wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;
7) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zatory.
ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) Frakcja sucha tj.: papier, tektura, tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych.
2) Frakcja mokra: odpady zielone (odpady ulegające biodegradacji), w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji.
3) Przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić w
terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
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3. Odpady określone w ust.1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
4. Mieszkańcy gminy mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 do punktów
selektywnego zbierania odpadów utworzonych na terenie gminy Zatory w miejscach, terminach i czasie
zawartych w informacji na stronie internetowej.
§ 3.
1. Właściciele mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego po zaistnieniu takiego zdarzenia.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.
3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego
śliskości.
§ 4.
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;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
3) gdy mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) gdy naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;
ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym
Regulaminie, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że obowiązki te przejmie gmina
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pojemniki i worki
udostępnione będą przez przedsiębiorcę.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
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 7, 10-M) o pojemności od 7 do 10 m3;
5) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 , 120 i 240;
6) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;
7) inne pojemniki i kontenery.
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§ 6.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) od 1 do 4 osób – w rozmiarze 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób– w rozmiarze 240 l;
2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innej
konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności określonej w ust. 1.
3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, przyjmuje się że na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy
przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów, przy założeniu minimum
pojemnik 120 litrów.
§ 7.
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów
selektywnie zebranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości,
na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości,
z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru ww. odpadów.
Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać
przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych
kompostownikach lub dostarczyć bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 8.
Przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art.
2 ust. 3 ustawy oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach
tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy
przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie
również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego
rozmiaru urządzeń do gromadzenia odpadów.
§ 9.
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy oraz właścicieli
nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują
mieszkańcy, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie
zbieranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na
terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 1.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości,
na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości,
z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru ww. odpadów.
Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać
przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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§ 10.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych dla właścicieli nieruchomości:
1) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
2) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
3) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 240 l;
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 120 l,
5) dla pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
6) dla przychodni lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej nie mniej niż 120 l ;
7) na terenie placówki oświatowej każdego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika, nie mniej niż 120 l;
8) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
2. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
§ 11.
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,
iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zebranych na terenie
nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości
odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości,
na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości,
z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru ww. odpadów.
Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać
przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 3 ust.1pkt.2, zbierać i gromadzić
na przydomowych kompostownikach lub dostarczyć bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
§ 12.
Odpady niebezpieczne można oddać bezpłatnie w następujący sposób:
1) przeterminowane leki - odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki: w aptece
i punkcie aptecznym (w godzinach ich pracy) oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych
na terenie gminy Zatory;
2) zużyte baterie i akumulatory - odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki w budynku
Urzędu Gminy Zatory - parter (w godzinach pracy), w punktach selektywnej zbiórki odpadów mogą być
również oddane w punktach ich sprzedaży.
§ 13.
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów
komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym – 20 l;
2) w terenie zabudowanym – od 20 l do 70 l.
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§ 14.
1. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie pojemników w właściwym stanie technicznym
i sanitarnym poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
2. Pojemniki oraz worki należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem wywozu.
3. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscu wyodrębnionym, łatwo
dostępnym zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, gdy nie ma takiej możliwości, należy wystawić je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości usytuowanej przy
drodze utwardzonej. Jeżeli nieruchomość nie ma dostępu do drogi utwardzonej odpady należy wystawić w
dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd drogą
utwardzoną.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz
w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust.4, obowiązani są do
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co
najmniej jeden raz w miesiącu.
4. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do pozbywania się
segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.
6. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zastrzeżeniem ust.4, obowiązani są do
pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz
w miesiącu.
7. Właściciele cmentarzy obowiązani są do pozbywania się odpadów z terenu cmentarzy w miarę potrzeb, ale
nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 16.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17.
1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych dążą do
zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami, czyli przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
odpadowych takich jak : papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych
odpadów na poziomie minimum 50 % ich ilości wytworzonych do 2020 roku.
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2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować
masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od
poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.
§ 18.
1. 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 regionu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami.
2. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafić zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które
maja możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one
być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.
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
§ 19.
1. Właściciele psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są:
1) do sprawowania właściwej opieki na tymi zwierzętami, zwierzęta domowe powinny być utrzymywane
w pomieszczeniach zamkniętych lub ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed
wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
2) do zachowania środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo ludzi oraz do zabezpieczenia przed
zniszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych na terenach przeznaczonych
do wspólnego użytku.
2. Na terenie pożytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
ROZDZIAŁ 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
2. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymać w czystości
i dezynfekować w miarę potrzeb.
3. Osoby utrzymujące pnie pszczele, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności i dołożenia
wszelkich starań, aby hodowla ta nie była uciążliwa dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości
sąsiednich.
4. Ule z pszczołami należy ustawić w odpowiedniej odległości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
ROZDZIAŁ 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
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2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono
występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na terenach
ogólnodostępnych.

