
  

UCHWAŁA NR 88/XVII/2020 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 37/IX/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2307, z 2017 r. 

poz. 3989) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego 

zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych 

następujących odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) odpady niebezpieczne; 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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14) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

16) zużyte opony; 

17) tekstylia i odzież; 

18) popiół i żużel z palenisk domowych.”,, 

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Bioodpady stanowiące odpady komunalne - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem 

„Bio”;”, 

c) uchyla się ust. 8, 

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz  

na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne, w tym odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych, jeżeli nie powoduje 

to uciążliwości dla otoczenia. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w przydomowych kompostownikach zwolnieni są z obowiązku posiadania odpowiedniego 

pojemnika i nie odbiera się od nich bioodpadów.”,. 

2) w § 5 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”- na bioodpady stanowiące odpady komunalne;”;; 

3) w § 7: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności określonej w § 5 

ust. 1, uwzględniającej średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym 

bądź w innych źródłach: 

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej łącznie na wszystkie frakcje 20 l na osobę zamieszkującą 

nieruchomość z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu, 

jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane i po jednym pojemniku lub worku 

na każdą z pozostałych frakcji wymienionych w § 3 ust. 2; 

2) w zabudowie wielorodzinnej minimalną pojemność pojemników należy dostosować do ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość łącznie na wszystkie frakcje 10 l na osobę z uwzględnieniem 

częstotliwości określonej w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu, jednak nie mniej niż po jednym 

pojemniku 1100 l na każdą z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2; 

3) na nieruchomościach niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników należy dostosować do 

indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 10 niniejszego regulaminu 

oraz uwzględniając następujące normatywy: 

a) dla obiektów handlowych łącznie na wszystkie frakcje 10 l pojemności na każdego 

pracownika, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l na każdą z frakcji 

wymienionych w § 3 ust. 2, 

b) dla lokali gastronomicznych łącznie na wszystkie frakcje 10 l pojemności na każde 

miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także powierzchni w tzw. ogródkach 

zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 

120 l na każdą z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2, 
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c) dla lokali z branży pozostałej łącznie na wszystkie frakcje 10 l pojemności  

na każdego pracownika, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l na każdą 

z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2, 

d) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 

31 października każdego roku, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 1100 l 

na każdą z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2, 

e) dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli, obiektów całodobowego 

zakwaterowania oraz innych o podobnym charakterze: łącznie na wszystkie frakcje 

10 l na jedno miejsce noclegowe, jednak nie mniej niż po jednym pojemniku 120 l 

na każdą z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2, 

f) dla szpitali, hospicjów i innych obiektów, w których wykonywane są przez całą dobę 

świadczenia zdrowotne: 10 litrów na jedno łóżko jednak nie mniej niż po jednym 

pojemniku 120 l na każdą z frakcji wymienionych w § 3 ust. 2. 

2. Na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części 

nieruchomość niezamieszkałą, minimalną pojemność pojemników na odpady należy dostosować do 

ilości osób zamieszkujących nieruchomość i prowadzonej działalności, uwzględniając normatywy 

określone w ust. 1.”,, 

b) uchyla się ust. 3; 

4) w § 9: 

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady usuwane 

są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania 

pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników 

i wysypywania odpadów na ziemię).”,, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady komunalne z terenów budownictwa jednorodzinnego: 

1) zmieszane, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady 

usuwane są raz na dwa tygodnie, 

2) szkło usuwane jest raz w miesiącu, 

3) popiół usuwany jest raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia.”. 

5) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Z obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, lokali gastronomicznych, obiektów 

hotelowych, szpitali, hospicjów i innych lokali z branży pozostałej odpady komunalne usuwane są 

w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Z terenów ogrodów działkowych odpady 

komunalne usuwane są w miarę potrzeb, przy czym nie można dopuścić do przepełnienia pojemników 

i wysypywania odpadów na ziemię.”;; 

6) w § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się, co najmniej raz na dwa tygodnie 

(niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić  

do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię). W okresie od 15 października  

do 15 listopada odbiór co najmniej 1 raz w tygodniu.”;; 

7) w § 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

a) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w ilości do 1 m³ jednorazowo, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) zużyte opony samochodów osobowych, 

g) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) papier, 

j) odpady niebezpieczne, 

k) odpady tekstyliów i odzieży, 

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki.”,, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu budownictwa jednorodzinnego będzie odbywał się 

4 razy do roku, z terenu budownictwa wielorodzinnego raz w miesiącu, w terminach wskazanych przez 

PSZOK.”;. 

8) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Selektywnie zebrane: 

1) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w ilości do 1 m
3 
jednorazowo; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

6) zużyte opony samochodów osobowych; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

– będą również odbierane w dowolnym terminie w godzinach pracy podmiotów zbierających 

te odpady (np. apteki, sklepy sprzedające sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie 

i akumulatory, warsztaty wymieniające opony, firmy skupujące gruz budowlano - 

remontowy).”; 

9) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Miasta Zambrów powinno 

być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.”;; 

10) w § 20 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) w miejscach publicznych – prowadzenie psów na smyczy, z wyjątkiem wybiegów dla zwierząt; 
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4) utrzymywanie zwierząt domowych w sposób, który nie jest uciążliwy dla ludzi.”;; 

11) Po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu: 

„Rozdział 10a. 

Obowiązki zarządcy nieruchomości w zakresie zapewnienia standardów 

utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 26a. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich 

przeznaczonych; 

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do 

przepełnienia pojemników; 

3) zamykanie pojemników; 

4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi 

drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy. 

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione 

istotnych elementów wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu identyfikującego 

pojemnik, należy niezwłocznie powiadomić podmiot zarządzający systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

3. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich 

przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, 

nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku 

i transportu odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Olszewski 
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