
UCHWAŁA NR 118/XX/2016
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świercze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. 2016 r., poz. 446, z zm. ) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( Dz. U. 2016 r., poz. 250, z zm. )  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pułtusku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świercze”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 149/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz. 6397)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 10235



Załącznik do Uchwały Nr 118/XX/2016

Rady Gminy Świercze

z dnia 24 listopada 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚWIERCZE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i 
masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, 
opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach);

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów 
komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów, rozbiórek, bez odpadów 
niebezpiecznych;

3) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt w znaczeniu 
art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy;

4) PSZOK – należy prze to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają czystość i porządek na terenie swojej nieruchomości w zakresie 
określonym ustawą oraz poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub w worki na odpady komunalne oraz:

a) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie 
stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg, w przypadku gdy wyznaczenie miejsca 
na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z 
jej właścicielem,

b) w dniu wywozu odpadów, wystawienie pojemników lub worków na odpady przed posesję, a w 
zabudowie rozproszonej do najbliższej drogi utwardzonej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) w 
sposób nie powodujący utrudnień dla użytkowników drogi.

c) Dostarczenie pustego worka na daną frakcję odpadów przez przedsiębiorstwo wywozowe nastąpi 
wyłącznie po wystawieniu pełnego worka.

2) selektywne zbieranie odpadów poprzez:

a) indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
kuchennych i odpadów zielonych,

b) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów:

- papier,

- szkło,

- metal,

- tworzywa sztuczne;

3) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji i samodzielne dostarczenie do 
PSZOK lub wystawienie w formie wystawki w dniu zbiórki objazdowej:
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a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony samochodów osobowych i przyczepek samochodowych.

4) utrzymanie czystości i dobrego stanu technicznego pojemników na odpady;

5) gromadzenie w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów zgodnie z § 
2 pkt 2 lit. b) stosując się do opisu na pojemniku lub worku;

6) gromadzenie w szczelnych workach z tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, niepowodujących 
uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska odpadów komunalnych (zmieszanych) w 
przypadku wyjątkowego zwiększenia ich ilości.

7) usuwanie nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości również 
niezabudowanych.

8) usunięcie odpadów i uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy masowej oraz usunięcie odpadów i 
uprzątnięcie z przyległych do nieruchomości, na której odbywała się impreza, jeżeli jej uczestnicy mogli 
spowodować zanieczyszczenie tego terenu – należy do obowiązku właściciela nieruchomości na której 
odbywała się impreza;

9) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego w tym chodników przylegających do nieruchomości,

§ 3. Nieczystości ciekłe powstające na terenie nieruchomości nie przyłączonej do sieci kanalizacji, winny 
być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 
odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z 
póź. zm.), lub posiadać przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 4. Właściciele nieruchomości na których, ustawiono toalety przenośne odpowiadają za ich utrzymanie we 
właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.

§ 5. Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa w § 3 pkt 9, ze śniegu i lodu powinien być 
realizowany przez właścicieli nieruchomości, poprzez:

1) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; zakazuje się 
odgarniania śniegu i lodu na jezdnię;

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość, przy czym piasek, popiół lub inne 
materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości może się odbywać na powierzchni 
utwardzonej  pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować 
uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.

§ 7. Naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być wykonywane tylko wtedy, 
gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz dla 
środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych).

§ 8. Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać 
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
odrębnych przepisach

§ 9. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych.

§ 10. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w budynkach, 
przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających  substancji niebezpiecznych, nie 
powodując przy tym uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
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Rozdział 3.
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 11. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach 
lub workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne, 
zgromadzenie - wysegregowanie odpadów z podziałem na pięć frakcji.

§ 12. 1. Zmieszane odpady komunalne, winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu 
przykrywanych pojemnikach.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli 
nieruchomości.

§ 13. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może 
odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników 
sąsiednich nieruchomości.

§ 14. Komunalne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz zużyte opony 
samochodów osobowych i przyczepek samochodowych odbierane będą w PSZOK oraz w czasie objazdowej 
zbiórki organizowanej raz w roku w postaci wystawki.

§ 15. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych, należy przekazywać do PSZOK oraz 
punktów ich zbiórki rozmieszczonych na terenie gminy.

§ 16. Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani 
są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 17. 1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne o 
pojemności min. 120 l  jak również na odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania. 
Wybrane frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach.

2. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. Dla potrzeb 
selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki przezroczyste polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l w 
następującej kolorystyce:

1) niebieski z napisem „Papier i tektura”;

2) zielony z napisem „Szkło”;

3) żółty z napisem „Tworzywa sztuczne i metal”;

4) odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio”.

3. Selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne, (odpady tworzyw sztucznych, opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 
wielomateriałowe);

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

4. Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 
zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego z napisem „Papier”.

5. Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonego napisem „Szkło”.
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6. Metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach koloru 
żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

7. Ilość dostarczonych przez przedsiębiorstwo worków będzie dostosowana do potrzeb i zgodna z ilością 
odebranych pełnych worków.

8. Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna działalność, w wyniku 
której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb, nie może 
być jednak mniejsza niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

9. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (np. działki rekreacyjne), ilość i 
wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb, nie może być mniejsza niż 120 l.

10. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne 
zmieszane, z zachowaniem następujących norm:

1) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 120 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 1 do 4 osób,

2) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 240 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 5 do 8 osób,

3) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 360 l – w przypadku, gospodarstwa domowego powyżej 8 
osób.

§ 18. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie 
mniejszej niż 30 l.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 19. 1. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być 
dostosowana do ilości odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz w miesiącu.

2. Opróżnianie pojemników lub worków w których gromadzone są odpady zbierane selektywnie winno 
odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać odpady niebezpieczne do punktów 
ich zbiórki wskazanych przez gminę lub oddać w dniu objazdowej zbiórki organizowanej raz w roku.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 240 l rocznie na nieruchomość należy dostarczyć do 
PSZOK lub wystawić podczas objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, zobowiązani są do właściwego zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie, w tym 
odpadów zielonych powstających przy pielęgnacji zieleni, poprzez ustawienie odpowiedniej ilości koszy 
ulicznych na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż 
jeden raz w miesiącu.

§ 21. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy 
ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością 
zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

§ 22. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być 
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą 
dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

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

§ 23. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach oznakowanych odpowiednio tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Nieruchomość winna 
być zabezpieczona przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
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§ 24. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się 
puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że 
psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o 
wysokości do 30 cm w kłębie.

§ 25. Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z chodników, ulic, trawników i 
innych terenów służących do wspólnego użytku.

§ 26. Zabrania się wyprowadzania psów na boiska, place zabaw, w miejsca pełniące funkcję użyteczności 
publicznej oraz oznakowane tym zakazem.

§ 27. Zabrania się utrzymywania psów w budynkach mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność 
gminy, jeżeli na terenie działki znajduje się obiekt użyteczności publicznej.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 

tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 28. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania 
zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.

§ 29. Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki) i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach 
przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości i 
nieruchomości sąsiednich.

§ 30. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązani są zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości;

2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki;

3) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 31. 1. Deratyzację obowiązani są przeprowadzać właściciele (zarządcy, najemcy, dzierżawcy) budynków 
wielomieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i zakładów zajmujących się obrotem środkami 
spożywczymi (produkcyjnych, handlowych, sklepów) oraz właściciele gospodarstw rolnych w budynkach 
związanych z hodowlą zwierząt, przechowalniach płodów rolnych oraz pasz.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się 1 raz w roku w okresie jesiennym.

3. Obowiązek ten w  odnoszeniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w 
miarę potrzeby.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 32. 1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu 
poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych,

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 
35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
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3. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 gmina 
Świercze weszła w skład regionu gospodarki odpadami – Region Ciechanowski opartego o funkcjonowanie 
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzn. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze w 
załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 
roku.

4. Zgodnie uchwałą nr 1042/161/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia treści 
projektu WPGO dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 wraz z 
załącznikami z 28 czerwca 2016 r. Gmina Świercze znalazła się w regionie ZACHODNIM (ciechanowsko – 
płockim).

5. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, 
zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK i instalacji zastępczych wskazanych w WPGO dla 
Mazowsza.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak
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