
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/111/2012 

RADY GMINY SYPNIEWO 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z póżn zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z póżn. zm.) Rada Gminy w Sypniewie po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo stanowiący załącz-

nik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/131a Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sypniewo (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego Nr 178, poz. 6944 z 06 września 2006r.). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sypniewie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Rafał Grono 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r.

Poz. 891



Załącznik 

do Uchwały Nr XIX/111/2012 

Rady Gminy Sypniewo 

z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

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, zuży-

tego 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 pu-

blicznego; 

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

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na tere-

nie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzyma-

nia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości 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. 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008); 

2. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, z której wynika, iż 

istnieją następujące rodzaje nieruchomości: 

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospo-

darcze dzielą się na: 

- nieruchomości rolne, 

- nieruchomości leśne 

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę; 

b) nieruchomości budynkowe, 

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe); 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 891



3. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczys-

tych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a tak-

że inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie 

utrzymania czystości i porządku. 

4. budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. 

5. budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, 

pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom 

studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, 

zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności 

dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 

6. zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi  

i gospodarczymi; 

7. zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie 

spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

8. zabudowa zagrodowa — to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie – budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodow-

lanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 

Lasy Państwowe; 

9. budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kul-

tu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, ob-

sługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu. 

10. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone 

uchwałą Rady Gminy Sypniewo na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy; 

11. zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy, zniżki w stosunku 

do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomo-

ści, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależ-

niona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych. Zniżki te są uwzględniane w rachunkach 

wystawianych właścicielowi nieruchomości rachunków. 

12. punkty selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punk-

ty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselek-

cjonowane odpady sprzed domów; 

13. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

a także odpady nie zawierające 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. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; 

14. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i ma-

sę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-

nych. 
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15. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier  

i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów 

wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpa-

dy komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt 7 ustawy o odpadach; 

16. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, 

powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z tre-

ścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach 

17. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wie-

lomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej  

i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komu-

nalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

18. odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzą-

cych z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie 

trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej; 

19. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odnie-

sieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, 

resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i synte-

tycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, 

zużyte opatrunki pochodzące z domu; 

20. nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpły-

wowych; 

29. zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

21. punkcie zbiórki odpadów problematycznych – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy 

specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych godzinach,  

w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady. 

22. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gmi-

ny Sypniewo, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Syp-

niewo dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich 

wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę. 

23. przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne 

jest uzyskanie zezwolenia; 

24. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 

tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

25. zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co 

odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde 

zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego oto-

czeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa; 

26. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych  

i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwie-

rząt gospodarskich z późn. zm.; 

27. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub in-

nej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt; 

28. poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

(dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wy-

konawczego. 
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Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 

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, 

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. 

3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 

oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich z chodnika nie powo-

dując 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 przezna-

czonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

§ 5. 

Na terenie gminy Sypniewo biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się: 

1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; 

dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, 

nie zawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego; 
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2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastrono-

micznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicie-

li; 

3. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu; 

4. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do 

zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących 

elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, tele-

komunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.; 

5. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

6. zakopywania padłych zwierząt; 

7. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nie przezna-

czone; 

8. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opa-

dowych spływających z powierzchni nieruchomości; 

Rozdział III 

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 6. 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nierucho-

mości przedsiębiorca; 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych 

spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2002.75.690), a więc: 

1) Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadze-

nia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być: 

a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, 

b) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu 

środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15m, w tym także dolne komory 

zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1m  

i przedłużony na boki po co najmniej 0,8m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny 

wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie, 

c) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. 

2) między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa wyżej, a miejscem dojazdu samocho-

dów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie 

pojemników na własnych kołach lub na wózkach. 

3) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla 

osób niepełnosprawnych. 

4) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić 

co najmniej 6 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 

co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wy-

magane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. 

5) w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa wyżej, mogą być po-

mniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspek-

tora sanitarnego. 

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących sześciu frakcji odpadów komunalnych: papieru i tek-

tury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metali, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opako-

waniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych; 
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4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów jest obowiązkowe we 

wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji gdy nie-

ruchomość posiada powierzchnię minimum 800 m², właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydo-

mowego kompostownika pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości. 

5. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być 

kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy za dodatkową opła-

tą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał lub przekazać je do gminnego 

punktu odpadów problematycznych. 

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy 

przed złożeniem do worka lub pojemnika umyć; 

7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po 

zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość; 

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

worka; 

9. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć oznako-

wać nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nierucho-

mości oraz rodzaj przekazywanego odpadu; 

10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przed-

siębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 

11. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych 

leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zu-

żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodza-

jach zabudowy; 

12. Wymienione w pkt12 odpady należy również opatrzyć naklejką zaopatrzoną w kod paskowy; można je 

przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem bądź po wcześniejszym uzgodnieniu w razie  

potrzeby lub dostarczyć je do gminnego punktu odpadów problematycznych; 

13. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt12 należy gromadzić, a także przygotować do odbio-

ru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich; 

14. odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich  

w workach; pozostałe wymienione w pkt 12 należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, 

tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości; 

15. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika 

przeznaczonego na tego typu odpady, odbierane będą przez przedsiębiorcę za dodatkowa opłatą. 

§ 7. 

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 zre-

alizowane, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

3. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi Rozpo-

rządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunal-

ne od właścicieli nieruchomości, a ponadto: 

1) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste; 
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2) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie; powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby 

nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

4. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie winien speł-

niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystości ciekłych; 

5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć; 

6. 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; 

§ 8. 

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 oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania; 

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności  

w danym dniu; 

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funk-

cjonowania działalności gospodarczej; 

4. Selektywnego gromadzenia odpadów. 

Rozdział IV 

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  

w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszcza-

nie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wystawienia pojemników z odpadami na czas odbioru odpa-

dów poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych nie segregowanych, 

mokrych co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, a odpadów segregowanych, suchych co najmniej 1 raz co  

3 miesiące. 

2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z przed posesji 

dwa razy w roku w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie ich zbiórki  

i podanych do wiadomości mieszkańcom. 

3. Przeterminowane leki przyjmowane będą do specjalnych pojemników znajdujących się w aptece w Sypnie-

wie, a następnie systematycznie odbierane przez upoważnionego przedsiębiorcę. 

4. Przeterminowane środki ochrony roślin, farby, lakiery i inne chemikalia przekazywane będą do gminnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sypniewie przy ul. Kościuszki 11. 

5. Zużyte baterie i akumulatory przekazywane będą do specjalnych pojemników w placówkach oświatowych  

i w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

6. Zużyte opony przekazywane będą do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sypniewie przy  

ul. Kościuszki 11. 
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Rozdział V 

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 

§ 11. 

Określa się 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; 

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do  

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3. przewiduje się następujące urządzenia 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 

4. 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 nie-

ruchomość; 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 10m
2
 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 pojem-

nik 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; 

§ 12. 

Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli 

nieruchomości: 

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania techniczne jakie powinien spełniać podmiot odbierający od-

pady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

2. pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l; 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia; 

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 

3) ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 

4) RÓŻOWY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe; 

5) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne; 
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4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjali-

stycznych pojemników znajdujących się w aptece w Sypniewie 

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych  

i w szkołach. 

6. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiają-

cych pylenie.; 

§ 13. 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego: 

1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 50 l, 

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i nie może przekraczać 150m; 

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku; 

§ 14. 

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; usługi te, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien 

spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykony-

wać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki; 

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. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie; 

6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, wykonuje te 

usługi podmiot odbierający odpady. 

§ 15. 

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości 

płynnych: 

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 

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 2003r. Nr 33, poz. 270 i z 2004r. 

Nr 109, poz. 1156); 

2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostęp-

nym dla pracowników przedsiębiorcy lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbio-

ru, 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 zgroma-

dzonych w pojemnikach; 

3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokali-

zowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróż-

nienia; 
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4. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być zło-

żone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 

przedsiębiorcy. 

§ 16. 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgod-

nie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żuż-

la, 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. zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów; 

3. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie 

opakowaniowej nie wolno wrzucać: 

1) kalki technicznej, 

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, 

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; 

4. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowa-

niowego nie wolno wrzucać: 

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), 

2) luster, 

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

5) szyb samochodowych; 

5. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać: 

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach 

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych; 

6. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać: 

1) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą; 

7. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można 

wrzucać: 

1) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe. 

8. do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegają-

cych biodegradacji nie można wrzucać: 

1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone. 

9. zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bez-

odpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 

Rozdział VI 

Obowiązki formalnoprawne i skutki ich nieprzestrzegania 

§ 17. 

Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania: 

1. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości dotychczas 

niezamieszkałych mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszka-

nia na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komu-

nalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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2. organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeń-

stwie imprez masowych (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), jest zobowiązany wystąpić  

z wnioskami o opinię i powiadomić stosowne służby oraz wystąpić do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni 

przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 

§ 18. 

Konsekwencje nie realizowania obowiązków: 

1. wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urzą-

dzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, wyposa-

żenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczysz-

czalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wy-

konywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt 

Gminy Sypniewo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie, która podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz.U. z 2005r. Nr 229, 

poz. 1954); 

2. Wójt Gminy Sypniewo dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomo-

ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomo-

ści, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów  

i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego ty-

tułu opłat; 

3. w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w ust. 2, Wójt Gminy Sypniewo wydaje 

z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób 

udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieru-

chomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej na-

daje się rygor natychmiastowej wykonalności, do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje 

się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8,  

poz. 60 z późn. zm.); 

4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o  

i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. 

5. dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieru-

chomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat; 

Rozdział VII 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych  

do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych,  

do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione 

§ 19. 

1 System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ule-

gających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%, 

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 

1995. 

§ 20. 

Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych 

przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów od-

powiadające wskaźnikom: 

1) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 

2014r.. 

2) 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 

2020 roku, 
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Rozdział VIII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę  

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  

przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 21. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożno-

ści, 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. 

§ 22. 

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, piaskownic dla dzieci, 

Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwy-

tania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

4) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego  

użytku. 

§ 23. 

Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do: 

1. osób posiadających zwierzęta 

2. zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego, 

Rozdział IX 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 24. 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach przeznaczonych w planach 

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, instytu-

cję 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 w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie 

płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 
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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, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich. 

Rozdział X 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 25. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Sypniewo  

w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi w drodze zarządzenia obsza-

ry podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział XI 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 26. 

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

Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpa-

dami komunalnymi. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sorto-

wania 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. 

2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowią-

zani 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 nie-

ruchomości. 

Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

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 zgła-

szać 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Rafał Grono 
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