Załącznik do uchwały nr_______
z dnia -__-___-2012 r.
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

PROJEKT
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a w szczególności:
1. Wymagania

w

zakresie

utrzymania

czystości

i

porządku

na

terenie

nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety,
czasopisma

itd.),

metalu,

tworzywa

sztucznego,

szkła

i

odpadów

opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;
2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogródków i parków;
3) prowadzenie

selektywnego

zbierania

i

odbierania

powstających

w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów
(farby,

rozpuszczalniki,

oleje

opałowe

itd.),

zużytych

baterii

i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w tym
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanoremontowych

i

rozbiórkowych,

powstających

w rodzinnych

zużytych

gospodarstwach

opon,
rolnych

tekstyliów

oraz

opakowań

po

środkach ochrony roślin;
4) uprzątanie

błota,

śniegu,

lodu

i

innych

nieruchomości służących do użytku publicznego;
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zanieczyszczeń

z

części

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2. Konsekwencje

nieprzestrzegania

obowiązków

w

zakresie

prowadzenia

selektywnego zbierania i odbierania odpadów
3. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń/pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim

stanie

sanitarnym,

porządkowym

i

technicznym,

przy

uwzględnieniu;
1) średniej ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach;
2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) rodzaju zbieranych odpadów.
4. Częstotliwość i sposób pozbywania się różnych odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5. Częstotliwość i sposób pozbywania się różnych nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
6. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
8. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
9. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391
z późn.zm.)
2. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu
cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności,
jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
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3. właścicielach

nieruchomości

–

należy

przez

to

rozumieć

także

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty

władające

nieruchomościami

mające

obowiązek

realizować

obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
1) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości
należy do wykonawcy robót budowlanych;
2) na terenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy
drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do
obowiązków gminy;
3) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku,
a także

zbieranie

i

pozbywanie

się

odpadów

zgromadzonych

w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim

stanie

sanitarnym,

porządkowym

i

technicznym,

pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników

przez

właścicieli

nieruchomości

przyległych

do

drogi

publicznej należą do zarządu drogi.
4) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku,
a także

zbieranie

i

pozbywanie

się

odpadów

zgromadzonych

w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim

stanie

sanitarnym,

porządkowym

technicznym,

pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników przez właścicieli nieruchomości należą do miasta.
4. najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub
właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych;
5. gospodarstwo domowe – rozumie się przez to wszystkie osoby zamieszkałe
w danym mieszkaniu;
6. umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią
art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli
nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
7. harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalony terminowy plan
wywozu odpadów;
8. indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez
podmiot

uprawniony

rejestr

umów
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z

właścicielami

nieruchomości

lub

najemcami/właścicielami lokali, w którym na bieżąco odnotowywana jest
masa wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez
właścicieli

nieruchomości

indywidualne

konta

nie

prowadzących

na

nich

lub
są

najemców/właścicieli

prowadzone

działalność

dla

lokali,

właścicieli

gospodarczą;

odpadów;

nieruchomości

jeżeli

na

terenie

nieruchomości właściciel zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą, jest
zobowiązany podpisać z podmiotem uprawnionym dwie odrębne umowy i do
odrębnych urządzeń składać odpady komunalne;
9. górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art.
6 ust.

2.

ustawy

nieruchomości

lub

górne

stawki

opłat

najemców/właścicieli

ponoszonych
lokali

za

przez

usługi,

właścicieli

w

zakresie

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych;
10.Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej WPGO ) – należy
rozumieć przez to dokument wprowadzony uchwałą nr 211/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 22-10-2012 r. w sprawie uchwalenia
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 20122017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” i następujące w nim zmiany;
11.stawce opłat – należy rozumieć przez to stawkę uchwalona uchwałą Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która zawiera wszystkie koszty
organizacji Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Nowym Dworze
Mazowieckim.
12. deklaracja – należy przez to rozumieć wypełnione przez właściciela
nieruchomości

oświadczenie

według

wzoru

ustalonego

uchwała

Rady

Miejskiej, w celu ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
13.selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach
którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu
przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi
samymi właściwościami i takim samym charakterem (zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 15a ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2010 nr 185
poz. 1243 z późn. zm.)
14. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach

domowych,

z

wyłączeniem

pojazdów

wycofanych

z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
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charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawa o odpadach);
15. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze
strumieni odpadów komunalnych, które ze względu na swoje rozmiary i masę,
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych;
16. odpadach ulegających biodegradacji –należy przez to rozumieć odpady,
które

ulegają

rozkładowi

tlenowemu

lub

beztlenowemu

przy

udziale

mikroorganizmów (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach);
17. bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji
z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu
detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy o odpadach);
18. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin
odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk,
z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów (zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach)
19. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania:
-

z papieru i tektury,

-

wielomateriałowe,

-

z tworzyw sztucznych,

-

ze szkła,

-

z metalu.

20. odpadach

budowlanych

–

rozumie

się

przez

to

frakcję

odpadów

pochodzących z remontów i budów.
21.odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów
niebezpiecznych: w rozumieniu ustawy o odpadach, są to np.: baterie,
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, chemikalia,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn,
leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po
aerozolach, zużyte opatrunki.
22.odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne nie
poddane selektywnemu zbieraniu;
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23. odpadach nie podlegające selektywnemu zbieraniu – rozumie się przez
to odpady komunalne pozostałe po selektywnym zbieraniu lub takie których
nie można wydzielić z głównego strumienia odpadów komunalnych.
24. zużytym sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) – rozumie się przez
to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. 2005 nr 180 poz 1495 ze zm.)
25.nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki komunalne
gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
26. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje
i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstania;
27. stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach
ścieków

służące

do

przyjmowania

nieczystości

ciekłych

dowożonych

pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
28. lokalnych/mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki (dalej PSZ) –
należy

przez

o zabudowie

to

rozumieć,

wielorodzinnej,

zlokalizowane
specjalnie

w

w

miastach,
tym

celu

na

osiedlach

przygotowane

i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub
co kilka dni w określonych godzinach, w których mieszkańcy tych osiedli
mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady
kuchenne

i

zielone

oraz

odpady

niebezpieczne

i

w

ustalonych

harmonogramem terminach wielkogabarytowe;
29. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa
będące

gminnymi

posiadającymi

wydane

jednostkami
przez

organizacyjnymi

burmistrza,

organ

lub

podmiotami

wykonawczy

jednostki

pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ważne zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie:
1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
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lub posiadający wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zgodnie z art. 9 c ust. 7 ustawy i w związku
z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej Dz. U. 2010 r. nr 220 poz 1447 z późn. zm.)
Podmiot uprawniony staje się operatorem gdy zostanie wyłoniony przez gminę
do świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w ramach Systemu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi;
30.Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (dalej SGOK)–
należy

przez

to

rozumieć

system

odbioru

odpadów

komunalnych

od

mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowany przez gminę
Nowy Dwór Mazowiecki
31.zabudowie

wielorodzinnej

–

należy

przez

to

budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi,

rozumieć
o

zabudowę

wielu wejściach,

liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie
piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę
z wieloma wejściami;
32. zabudowie

jednorodzinnej

–

należy

przez

to

rozumieć

budynki

wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali
mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące
z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych,
liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro)
plus poddasze użytkowe;
33. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i użytkowania;
34. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby
i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta nadające się do trzymania
w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
35. zwierzętach

gospodarskich

–

należy

przez

to

rozumieć

zwierzęta

utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych: konie, bydło, świnie,
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owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki,
lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły;
36. 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 innej osoby, pod
której opieką trwale pozostawały.
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ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia/pojemniki (opisane w Rozdziale V),
służące

do

zbierania

odpadów

komunalnych

oraz

utrzymywanie

ich

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. Przyłączenie
w przypadku

nieruchomości

do

gdy

sieci

nieuzasadniona,

budowa

a

fakt

ten

istniejącej
jest

ma

sieci

technicznie

swoje

kanalizacyjnej
lub

lub,

ekonomicznie

odzwierciedlenie

w

studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został
opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości

w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3. Przyłączenie

nieruchomości

do

nowej

sieci

kanalizacyjnej

w

terminie

6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
5. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania operatorowi odpadów
komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
6. Poddawanie segregacji odpady powstające na terenie nieruchomości w celu
oddzielnego

gromadzenia

niebezpiecznych,

odpadów

odpadów
z

remontów

wielkogabarytowych,
oraz

odpadów

odpadów

komunalnych

nadających się do odzysku.
7. Umieszczanie odrębne wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych,
nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania (papier i tektura,
tworzywo

sztuczne,

szkło,

metal,

odpady

wielomateriałowe)

w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach
workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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lub

8. Selektywne zbieranie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz
odpadów zielonych musi być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w §
10 ust. 5 Regulaminu.
9. Przekazywanie
pozostałych

odpadów,

komunalnych

zmieszanych

zebranych

operatorowi

w

selektywnie

terminach

oraz

wyznaczonych

harmonogramem w miejscu wyznaczonym poza terenem nieruchomości;
10. Zagwarantowanie

podmiotu

uprawnionemu

bezkolizyjnego

dojazdu

do

wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
11. Uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej
substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się,
zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany;
12. Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,

na

złomowiska

prowadzone przez podmiot

uprawniony;
13. Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno - higienicznego
poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości;
14. Utrzymanie
zamiatanie,
z powierzchni

w

należytym

zbieranie,
posadzek,

stanie

sanitarno

zmywanie,
podłóg,

-

higienicznego

malowanie,

ścian

i

stropów

itp.,

poprzez:

zanieczyszczeń

przeznaczonych

do

wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni,
korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych,
rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia;
15. Pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich,
terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak
będących własnością osób fizycznych i prawnych;
16. Utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń
i miejsc mieszczących urządzenia na odpady;
17. Usuwanie z chodników przez właścicieli nieruchomości/najemców położonych
wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach: śniegu, lodu, błota,
18. Usuwanie z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram
parkingów, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający
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ruchu pieszych i pojazdów) śniegu, lodu i błota. Posypywanie piaskiem
chodnika, przejść

bram i parkingów w celu likwidacji śliskości. Uprzątnięty

śnieg, lód, błoto, należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć
służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
19. Usuwanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
20. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
21. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie
mrozów i opadów śnieżnych poprzez płużenie oraz przy użyciu piasku,
środków chemicznych lub piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie
działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
22. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z terenu przystanków
komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem
przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywanie się
pojazdów oraz wsiadanie i wysiadanie pasażerów, oraz dla inny uczestników
ruchu;
23. Usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń,
plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu
przewidzianego przepisami prawa;
24. Oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu
tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą
ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
25. Umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic
zawierających następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
2) imię, nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego
czynności

w zakresie

utrzymania

czystości

i

porządku

na

terenie

nieruchomości,
3) regulamin porządkowy,
4) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego, policji, straży miejskiej, pogotowia wodociągowo
– kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
26. Utrzymywanie

nieruchomości

niezabudowanych

w

stanie

wykoszonym

minimum w odległości 5 m od granicy działki;
27. Utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego
ugoru lub w stanie wykoszonym;
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28. Utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie
drożności i wykoszenia;
29. Utrzymywanie

nasypów

i

wykopów,

poprowadzonych

wzdłuż

ciągów

komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
30. Utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;
31. Utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach,
przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
32. Utrzymywanie czystości wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
33. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego
i resztek

materiałów

budowlanych,

powstałych

w

wyniku

remontu

i modernizacji lokali i budynków;
34. Naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi,

na

terenie nieruchomości tylko

za

zgodą

właściciela

nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający
ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
35. Wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie
dostępnych w okresie wiosenno - letnim tj. od 01 kwietnia do 30 września raz
na dwa miesiące:
36. Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na przeznaczonych do
tego słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie całego Miasta
i tablicach ogłoszeń, nekrologi można również umieszczać na kościelnych
tablicach ogłoszeń.
37. Umieszczanie w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów
korzystania z nich;
38. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na
terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
np. medycznych, weterynaryjnych, innych i postępowanie z nimi zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
39. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów
rozdziałów X i XI niniejszego Regulaminu;
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40. Zgłaszanie do urzędu gminy (Wydział Gospodarki Komunalnej lub Straży
Miejskiej) faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia wykazującego
objawy wścieklizny;
41. Spalenie

w

przypadku

podejrzenia

wystąpienia

organizmów

kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku
decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).
§4
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1. Postoju pojazdów mechanicznych, lawet, przyczep i przyczep campingowych
na drogach, parkingach i placach publicznych, poza miejscami dozwolonymi
z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t,
ciągników

siodłowych,

ciągników

balastowych,

autobusów,

traktorów,

przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie na parkingu przy targowisku
miejskim;
2. Prowadzenia napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach,
ciągach pieszo – jezdnych, parkingach, placach publicznych z wyjątkiem
sytuacji awaryjnych;
3. Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi;
4. Spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
wszystkich rodzajów odpadów w tym odpadów niebezpiecznych z tworzyw
sztucznych, tekstyliów, gumy, mebli, zaoliwionych szmat itp. dopuszcza się
spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji
niebezpiecznych;
5. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości,
do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;
6. Stosowania do usunięcia śniegu i lodu środków chemicznych w stężeniach
szkodliwych dla środowiska;
7. Niszczenia

lub

uszkadzania

obiektów

małej

architektury,

urządzeń

wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących
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elementy

infrastruktury

komunalnej,

np.

hydrantów,

transformatorów,

rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków,
roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
8. Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
9. Umieszczania

na

urządzeniach

stanowiących

elementy

infrastruktury

komunalnej, np. hydranty, transformatory, rozdzielnie linii energetycznych
i telekomunikacyjnych,

wiaty

przystankowe

afiszy,

reklam,

nekrologów,

ogłoszeń itp.;
10. Wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania
sportu. Natomiast w innych miejscach należy przestrzegać regulaminów
korzystania z tych miejsc;
11. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
12. Indywidualnego

wywożenia

i

wysypywania

odpadów

stałych

przez

właścicieli/najemców nieruchomości;
13. Wylewania nieczystości ciekłych poza stacją zlewną nieczystości płynnych;
14. Indywidualnego

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

przez

właścicieli/najemców nieruchomości;
15. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.;
16. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne)
celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.);
17. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
18. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki metalowe dot. zbierania popiołu
i żużla przez właścicieli nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń
odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów
energetycznych.
§5
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie dróg publicznych należy
do ich zarządców.
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Jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na
chodniku przyległym do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, należy wyłącznie

do

obowiązków zarządu drogi (właściciele nieruchomości nie mają obowiązku
sprzątania chodnika przyległego do posesji);
§6
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na pozostałym terenie należy do
miasta.
Jeżeli miasto pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na
chodniku na terenie miasta, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników, należy wyłącznie do obowiązków miasta
(właściciele nieruchomości nie mają obowiązku sprzątania chodnika przyległego
do posesji);
§7
Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne muszą być wyposażone
w urządzenia do gromadzenia odpadów w ilości zapewniającej utrzymanie
porządku i czystości, w szczególności urządzenia te powinny być umieszczane
przy wejściu do obiektu lub na ich terenie.
§8
Organizatorzy imprez mają obowiązek utrzymania porządku w czasie trwania
imprezy,

poprzez zapewnienie odpowiedniej

ilości

koszy i szaletów

uporządkowania terenu w ciągu 12 godzin po zakończeniu imprezy.
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oraz

ROZDZIAŁ III
Zasady ogólne i obowiązki w zakresie prowadzenia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów
§9
Ustala

się

następujące

obowiązki

właścicieli

zamieszkałych

nieruchomości

pozbywających się odpadów komunalnych:
1. Oddawać odpady komunalne w ramach SGOK zorganizowanego przez gminę
Nowy Dwór Mazowiecki. Stawka opłaty w ramach SGOK będzie naliczana na
każdą z osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie faktu
zamieszkania dokonywane jest w oparciu o deklarację a bazą weryfikacyjną
będzie w zależności od przyjętej metody ustalenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez Radę Miejską: ewidencja ludności, ilość zużytej
wody lub m2 powierzchni lokalu. Gdy stan deklarowany będzie budził
wątpliwości może być

dodatkowo

weryfikowany ze stanem

faktyczny,

w oparciu o wywiad środowiskowy. Nieruchomości o charakterze letniskowym,
służące pobytowi czasowemu, są traktowane jako zamieszkałe sezonowo,
a ich właściciele mają obowiązek uiszczać opłatę za cały czas trwania sezonu
jaki w danym regionie obowiązuje, odniesioną do ilości osób, dla której
pobytu nieruchomość jest przystosowana;
2. Gromadzić odpady w sposób selektywny zgodnie z § 10 Regulaminu.
3. Złożyć deklarację o nieruchomości:
1) w terminie ustalonym Uchwałą w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w terminie 14 dni od dania zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego

mieszkańca

lub

od

dnia

powstania

na

niezamieszkałej

nieruchomości odpadów komunalnych;
3) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość
opłaty dla danej nieruchomości (zmiana właściciela, zmian liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość lub gospodarstwo domowe).
4) w przypadku niezłożeni deklaracji zostanie w drodze decyzji naliczona
opłat

za

gospodarowanie

odpadami

posiadanych przez Urząd Miejski;
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komunalnymi

według

danych

4. Umożliwić

odbiór

zgromadzonych

odpadów

w

dniach

określonych

w harmonogramie wywozu odpadów ustalonym przez operatora poprzez
wystawienie

pojemników

ogrodzeniem

zamkniętej

lub

worków

na

nieruchomości

chodnik

lub

lub

pobocze

udostępnienie

w

przed
altance

śmietnikowej z wejściem od strony ulicy, nie później niż do godziny ustalonej
w harmonogramie.
5. Obowiązek

wyposażenia

nieruchomości

w

pojemniki

i

worki

obciąża

właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki mogą być udostępnione przez
operatora
6. Ustawić pojemniki i worki na odpady komunalne w miejscach łatwo
dostępnych

dla

mieszkańców

operatora

i osób

w

sposób

trzecich.

nie

powodujący

uciążliwości

Nie wystawienie pojemników

i

dla

worków

w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.
7. W

przypadku

wytwarzania

odpadów

komunalnych

na

nieruchomości

niezamieszkałej Miasto nałoży na właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami w wysokości co najmniej takiej, jak na jedną osobę (nie dotyczy
nieruchomości gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza lub publiczna);
8. Złożyć deklarację przez e-Urząd lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór
Mazowiecki; ul. Zakroczymska 30
§10
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia
odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002r. Nr75. poz. 690)
2. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania
się wrzucania: gruzu, opon, popiołu i żużla, odpadów zielonych, odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, szkła przemysłowego i innych określonych odrębnymi
przepisami.
3. Prowadzenie

selektywnego

zbierania

następujących

frakcji

odpadów

komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
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metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
opakowań wielomateriałowych.
4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
a także odpadów zielonych z ogrodów w zabudowie jednorodzinnej do
przydomowego kompostownika.
5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów
ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek
zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował
obowiązek

w

sposób

zgodny

z

zasadami

oraz

wykorzysta

uzyskany

materiałem dla własnych potrzeb; z tym, że kompostowane w przydomowych
kompostowniach nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich
nieruchomości.
6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowań po żywności i inne, które
uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka umyć;
7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić,
a opakowanie zgnieść, tak aby zachowały zmniejszoną objętość.
8. Opróżnione opakowania należy trwale zgnieść przed włożeniem do worka,
jeśli pozwala na to rodzaj materiału z którego są wykonane;
9. Selektywne zebrane odpady
w zamkniętych

workach,

komunalne przekazywane są operatorowi

zgodnie

z

dostarczonym

przez

operatora

harmonogramem;
10. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednia zawartością zostaną odebrane przez
operatora, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dot. gromadzenia
odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.
11. Prowadzenie

selektywnego

zbierania

powstałych

w

gospodarstwach

domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki,
oleje opałowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów

budowlanych,

zużytych

opon,

tekstyliów

oraz

powstających

w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochronny roślin
obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy i dostarczanie ich
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Punkty odbioru przeterminowanych leków: apteki zgodnie z załączonym
wykazem.
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2) Punkty odbioru baterii: PSZ lub inne miejsca zgodnie z załączonym
wykazem.
3) Odpady wielkogabarytowe (meble, AGD, TV) odbierane będą dwa razy
w roku sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem operatora. W każdym
innym terminie odpadów wielkogabarytowych można pozbyć się w ramach
SGOK zorganizowanego przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki poprzez
dostarczenie ich na własny koszt do PSZ.
4) Odpady budowlane nie są objęte SGOK zorganizowanym przez gminę
Nowy Dwór Mazowiecki.
5) Pozostałe

odpady

selektywnie

zbierane

z

gospodarstw

domowych

wymienione w § 10 pkt 11 poza harmonogramem należy dostarczyć
własnym transportem do PSZ.
12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić do Urzędu Miasta prace
w wyniku

których

powstaną

odpady

budowlane

i

złożyć

oświadczenie

o planowanym sposobie ich zagospodarowania.
13.Odpady budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie
są objęte SGOK zorganizowanym przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki,
o pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem
podmiotu uprawnionego posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu
działalności. Odpady z budowy i remontów prowadzonych na terenie
nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach uniemożliwiających
pylenie i przeznaczonych na odpady budowlane i poremontowe.
§11
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.
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 zgodnie z ustawą

oraz Rozporządzeniem Ministra

Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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4. Pojazdy asenizacyjne musza spełniać wymogi zapisane w Zarządzeniu
nr 30/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 marca
2007 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
5. Zanieczyszczenia

powstałe

podczas

załadunku

i

transportu

odpadów

komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego
mają obowiązek natychmiast usunąć.
§12
Właściciele nieruchomości na której 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 systematycznego ich opróżniania aby zachować odpowiedni stan
sanitarny.
2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po
zakończeniu działalności w danym dniu.
3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami
powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.
4. Selektywnego gromadzenia odpadów.
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ROZDZIAŁ IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 13
Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone
w

urządzeniach/pojemnikach

odpowiadających wymaganiom

określonym

w

niniejszym regulaminie oraz w stosunku do odpadów płynnych, wymaganiom
przepisów sanitarnych, ochrony środowiska i prawa budowlanego
§ 14
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Urządzenia/pojemniki, worki muszą spełniać odpowiednie normy wg aktualnie
obowiązujących przepisów.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej
terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki
o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki
na

odpady

komunalne

nie

podlegające

selektywnemu

zbieraniu

oraz

pojemniki i worki na odpady opakowaniowe (papier i tektura, tworzywo
sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe) mogą być właścicielom
nieruchomości

oraz

najemcom/właścicielom

lokali

dostarczane

przez

operatora.
3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy to:
1) pojemniki na odpady o podstawowych pojemnościach: 120 l, 240 l, 1100 l;
2) worki ( nie mniejsze niż 120 l);
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,
tworzyw

sztucznych,

metali,

papieru

o pojemności od 120 l;
4) kontenery;
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i

tektury;

wielomateriałowych

4. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników

do

swych

indywidualnych

potrzeb

i

rodzaju

odpadów

uwzględniając następujące normatywy cyklu odbioru na obszarze miasta:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
3) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal ,
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt ,
5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz
lokalu;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na
każdych 10 pracowników;
8) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. –
20 l na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od
1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;
10)

w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia

czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem,
co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
§ 15
Rodzaje i minimalna pojemność worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. Urządzenia/pojemniki,

worki

powinny

spełniać

odpowiednie

normy

wg

aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Pojemność worków winna wynosić od 120 l w zabudowie jednorodzinnej.
3. Pojemność pojemników od 120 l w zabudowie wielorodzinnej.
4. Do

selektywnego

gromadzenia

odpadów

o następujących ujednoliconych kolorach:
- niebieski – papier i tektura
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należy

stosować

worki

- zielony – szkło
- żółty – tworzywa sztuczne
- czerwony – metal
- brązowy – bioodpady (zielone)
5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na
terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki ustalonymi w Rozdziale III § 10 pkt.11
ppkt 1) Regulaminu.
6. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (stosowane w aparatach
fotograficznych,
aparatach

sprzęcie

słuchowych,

alarmowych,

zdalnego

sterowania,

kalkulatorach,

oświetleniu

awaryjnym,

zegarach,

zabawkach,

elektronarzędziach,

systemach

kamerach

telefonach

video,

komórkowych, przenośnych komputerach itp.) należy wydzielić ze strumienia
odpadów

komunalnych

i przekazać

je

do

specjalnych

pojemników

znajdujących się w punktach na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
ustalonych w Rozdziale III § 10 pkt.11 ppkt 2) Regulaminu.
7. Odpady

budowlane

należy

gromadzić

w

specjalnych

pojemnikach

lub

kontenerach, uniemożliwiających pylenie.
§ 16
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Miejsca publiczne takie jak: ciągi piesze, handlowo–usługowe, przystanki
komunikacji,

parki

powinny

być

przez

właścicieli

nieruchomości

lub

przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej wyposażone
w kosze uliczne.
2. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami
oraz na terenach zabudowy wielorodzinnej – zestawy urządzeń/pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności od 120 l.
§ 17
Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na
którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na
100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza
4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku
do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy
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imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na
dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie i posiadać
dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.
§ 18
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1. Właściciel nieruchomości nie mających możliwość włączenia jej do systemu
kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do
ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia
do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków
musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;
2. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące
wskaźniki wytwarzania ścieków:
1) mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc,
2) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,
3) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,
4) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,
5) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
6) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,
7) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
8) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
9) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
10) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
11) zakłady produkcyjne:

3. W

a)

bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

b)

z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

przypadkach

niewymiennych

należy

przyjąć

normy

zapisane

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody.
§ 19
Standardy utrzymania pojemników i miejsc, zbierania i gromadzenia odpadów
przed ich odebraniem przez podmioty uprawnione w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:
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1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymać pojemniki w stanie
czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej lub może zlecić tę usługę
podmiotowi uprawnionemu do dobierania odpadów.
2. Pojemnik powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
3. Miejsca gromadzenia opadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez
ich zamiatanie i uprzątanie.
§ 20
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa
i właściwej

eksploatacji

urządzeń

do

gromadzenia

odpadów

komunalnych

i zbiorników bezodpływowych:
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu,
gruzu,

popiołu,

wybuchowych,

żużlu

oraz

szlamów,

przeterminowanych

substancji

leków,

toksycznych,

zużytych

olejów,

żrących,
opon,

akumulatorów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, szkła okiennego,
okien, fekalii i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności
gospodarczej;
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek
odpadów;
3. Odpady selektywnie zbierane powinny być czyste.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru
i tektury opakowaniowej zabrania się wrzucać:
1) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
2) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
3) innych odpadów nie będących tekturą
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła
opakowaniowego zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) lustra,
3) szklane

opakowania

farmaceutyczne

i

chemiczne

z

pozostałościami

zawartości,
4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyby samochodowe;
6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:
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1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach
i lakierach,
3) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych oraz substancjach
niebezpiecznych;
7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali
zabrania się wrzucać metale łączone z innymi materiałami, np. gumą.
8. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań
wielomateriałowych zabrania się wrzucać opakowań i materiałów innych niż
opakowania wielomateriałowe np. tetrapak.
9. Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji zabrania się wrzucać odpadów
pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
10.Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków
z obornika

do

zbiorników bezodpływowych,

nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
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w

których gromadzone są

ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 21
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1. Odpady komunalne nie podlegające selektywnemu zbieraniu odbierane są:
1) W zabudowie jednorodzinnej, w cyklu zapewniającym skuteczne ich
usuwanie nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie wg harmonogramu
ustalonego przez operatora.
2) W

zabudowie

wielorodzinnej

w

cykl

zapewniającym

skuteczne

ich

usuwanie nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu wg harmonogramu
ustalonego przez operatora.
2. Odpady zebrane selektywnie powinny być odbierane w regularnych odstępach
czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i przepełnienie
pojemników nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu wg harmonogramu
ustalonego przez operatora.
3. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki oraz baterie i akumulatory
małogabarytowe odbierane są w punktach ustalonych w Rozdziale III § 10
pkt.11 ppkt 1) i 2) Regulaminu lub w ramach SGOK zorganizowanego przez
gminę Nowy Dwór Mazowiecki poprzez dostarczenie ich na własny koszt do
PSZ.
4. Pozostałe odpady niebezpieczne typ chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje
opałowe itd.), zużyte akumulatory, zużyte opon, powstających w rodzinnych
gospodarstwach

rolnych

opakowań

po

środkach

ochronny

roślin

oraz

tekstyliów można pozbyć się w ramach SGOK zorganizowanego przez gminę
Nowy Dwór Mazowiecki poprzez dostarczenie ich na własny koszt do PSZ.
5. Odpady wielkogabarytowe

i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

(np. meble, AGD, TV) odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji,
zgodnie z harmonogramem operatora. W każdym innym terminie odpadów
wielkogabarytowych można pozbyć się w ramach SGOK zorganizowanego
przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki poprzez dostarczenie ich na własny koszt
do PSZ.
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6. Odpady budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie
są objęte SGOK zorganizowanym przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki,
o pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem
podmiotu uprawnionego posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu
działalności. Odpady z budowy i remontów prowadzonych na terenie
nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na
odpady budowlane i poremontowe.
7. Ustala

się

częstotliwość

usuwania

odpadów

komunalnych

z

terenów

przeznaczonych do użytku publicznego:
1) w mieście w okresie całorocznym w cyklu zapewniającym skuteczne ich
usuwanie nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu;
2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej,
zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia
koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa
tygodnie;
4) prowadzący handel uliczny określony w uchwale Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim Nr XXXVI/349/2005 z dnia 07 lipca 2005r. mają
obowiązek uprzątnięcia miejsca prowadzenia działalności codziennie;
5) właściciele

punktów

handlowych

i

usługowych,

którzy

wystawiają

pojemniki na odpady przed punkt sprzedaży są zobowiązani usuwać
odpady codziennie;
6) organizatorzy

imprez

masowych

zobowiązani

są

usuwać

odpady

komunalne niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 23
Sposób pozbywania się odpadów komunalnych:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione
odpadami w miejscu wyznaczonym poza terenem nieruchomości w przypadku
zabudowy jednorodzinnej lub w altankach śmietnikowych w przypadku
zabudowy wielorodzinnej w terminach wyznaczonych harmonogramem;
2. Odpady

wielkogabarytowe

w

zabudowie

jednorodzinnej

muszą

być

wystawione na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości a w
zabudowie wielorodzinnej na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu
w terminie uzgodnionym harmonogramem z operatorem.
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3. Odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości
4. Do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie
należy używać samochodów specjalistycznych, tak aby ich transport nie
powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; pojazdy, o których mowa
wyżej, winny być utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
5. Do

odbierania

odpadów

budowlanych

należy

używać

samochodów

przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one
być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia
i zaśmiecenia terenu;
6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów
komunalnych

pracownicy

podmiotu

uprawnionego

mają

obowiązek

natychmiast usunąć;
7. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport
odpadów, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały
się w wyznaczonych terminach;
8. Podmiot

uprawniony

ma

obowiązek

umieścić

na

pojazdach

znaki

identyfikacyjne.
9. Podmiot uprawniony ma obowiązek zawierania umów indywidualnych na
odbiór

odpadów.

Umowa

powinna

zawierać

w

szczególności:

zakres

wykonywanej usługi, określenie ilości i częstotliwości odbierania odpadów
(dotycz nieruchomości niezamieszkałych).
10.Odbiorcy

odpadów

zobowiązani

są

do

wystawienia

dokumentu

poświadczającego wykonanie usługi – dowodu zapłaty (dotyczy nieruchomości
niezamieszkałych).
11.Operator odbiera od właściciela nieruchomości odpady komunalne zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
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ROZDZIAŁ VI
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 24
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) właściciele

nieruchomości

wyposażonych

w

zbiorniki

bezodpływowe

są

zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu;
2) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są opróżniać przenośne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 25
Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnianie

zbiorników

bezodpływowych

i

oczyszczalni

przydomowych

odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być
zrealizowane w ciągu 36 godzin od zgłoszenia;
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
3. Zanieczyszczenia

powstające

w

wyniku

odbioru

nieczystości

płynnych

pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego
i odbywały się w wyznaczonych terminach;
5. Podmiot

uprawniony

ma

obowiązek

identyfikacyjne.
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umieścić

na

pojazdach

znaki

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
§ 26
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
2. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości w mieście:
1) 76 kg/osobę/rok w roku 2013,
2) 53 kg/osobę/rok w roku 2020,
Obowiązek ten będzie realizował operator, który odbiera odpady w ramach SGOK
zorganizowanego przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki
§ 27
Podmioty uprawnione są zobowiązane realizować odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i poddać odzyskowi oraz
recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:
1. Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60%
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.
2. Przygotowanie

do

ponownego

wykorzystania

i

recyklingu

materiałów

opakowaniowych przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywo 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
Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków w zakresie prowadzenia
selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§28
1. Niewykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie
wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do
sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
lub

wyposażenia

nieruchomości

w

przydomową

oczyszczalnię

ścieków,

uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega
kontroli wykonywanej przez upoważnione służby. W przypadku stwierdzenia
niewykonywania

tych

obowiązków

Straż

Miejska

w

zakresie

swoich

kompetencji będzie egzekwować te obowiązki zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2
ustawy

poprzez

wstąpienie

o

ukaranie

w

trybie

przepisów

Kodeksu

postępowania w sprawach o wykroczenie, albo Burmistrz Miasta wyda decyzję
nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).
2. Burmistrz Miasta poprzez swoje służby dokonuje kontroli wykonywania
obowiązku

zawarcia

przez

właścicieli

nieruchomości,

na

których

nie

zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich
nieruchomości,

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
tytułu opłat.
3. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2,
Burmistrz Miasta, 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
opróżnianie

nieruchomości
zbiorników

natychmiastowej

odbieranie

bezodpływowych;

wykonalności;

decyzja
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odpadów
decyzji

tej

obowiązuje

komunalnych
nadaje
przez

się

rok

i

oraz
rygor
ulega

przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej
trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy,
w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data
utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną
decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.);
4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nakładanych zgodnie z art. 6 lit. o (min. niezłożenie deklaracji) i art. 6 lit p
(min. nieuiszczenie opłaty) ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
5. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, właściciele nieruchomości są obowiązany przechowywać
przez okres trzech lat.
6. W

przypadku

stwierdzenia

nieszczelności

zbiornika

bezodpływowego,

właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia usterki w terminie
dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym
Urzędu Miejskiego.
7. W

sytuacji

gdy

właściciel

nieruchomości

nie

wykona

uszczelnienia

w ustalonym terminie, może wykonać te prace, za niego gmina i obciążyć go
kosztami.
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ROZDZIAŁ IX
Inne wymagania wynikające
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 29
Odbieranie

od

właścicieli

nieruchomości

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych należy do zadań gminy.
§ 30
Wykonanie obowiązku określonego w § 29 wykonuje operator wyłoniony przez
gminę.
§ 31
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli
nieruchomości, na których odpady powstają.
§ 32
Właściciele nieruchomości uiszczają należności za odbiór i unieszkodliwianie
odpadów w formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa
miejscowego.
§ 33
Wysokość opłat ustala się na podstawie składanych deklaracji.
§ 34
W sytuacji nie uiszczania należnych opłat maja zastosowanie przepisy ordynacji
podatkowej oraz przepisy postępowania o egzekucji w administracji.
§ 35
1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu
odpadów

zmieszanych

przeznaczone

do

składowania

mogą

być

zagospodarowywane wyłącznie w ramach Regionu Płockiego.
2. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na
aktualnej

uchwale

wykonania

Sejmiku

Wojewódzkiego

Województwa
Planu

Mazowieckiego

Gospodarki

Odpadami

w

sprawie

2012-2032

zawierającej wykaz instalacji Regionu Płockiego.
3. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania
i pozostałości

po

mechaniczno-biologicznym
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przetwarzaniu

odpadów

zmieszanych (20 03 01) przeznaczone do składowania, muszą być kierowane
w pierwszej kolejności do instalacji posiadających statut Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miejsca
wytworzenia odpadów w ramach Regionu Płockiego.
4. W przypadku braku mocy przerobowych RIPOK lub jej awarii odpady powinny
być przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza zgodnie z aktualną
uchwałą

Sejmiku

Województwa

Mazowieckiego

w

sprawie

wykonania

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2012-2032.
5. Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być kierowane
do instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania gdzie są poddawane
procesowi rozdziału na co najmniej dwie frakcje: nadsitową (o zwiększonej
kaloryczności)

oraz

podsitową

(ulęgającą

biodegradacji)

wymagającej

biologicznej stabilizacji.
6. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na
składowisku jest możliwie tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości
zagospodarowania
wyznaczonych

dla

odpadów

w

Regionu

instalacjach
Płockiego,

regionalnych
zapewniających

i

zastępczych
odpowiednie

przetworzenie odpadów.
7. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do
instalacji

regionalnych,

które

mają

możliwość

ich

właściwego

zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być
kierowane

do

innych

instalacji

przetwarzających

poszczególne

frakcje

odpadów selektywnie zebranych zgodnie z wykazem instalacji dla Regionu
Płockiego.
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ROZDZIAŁ X
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 36
Osoby

utrzymujące

bezpieczeństwa

i

zwierzęta
środków

domowe

są

ostrożności,

zobowiązane

zapewniających

do

zachowania

ochronę

przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 37
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
1) niezwłoczne

zgłoszenie

w

Urzędzie

Miejskim

w

Nowym

Dworze

Mazowieckim faktu posiadania psa celem zarejestrowania oraz naliczenia
opłaty od posiadania psa;
2) obowiązkowo dokonać trwałego oznakowania psa chip-em zawierającym
jego numer identyfikacyjny przez weterynarza;
3) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne
również w kaganiec;
4) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a psa rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu –
w nałożonym kagańcu;
5) opłatę od posiadania psów, której wysokość ustala corocznie Rada Miejska,
należy wpłacać do końca maja danego roku lub w ciągu miesiąca od
wejścia w posiadanie psa;
6) oznakowanie tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren
posesji ogrodzonej, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego;
7) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342
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z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej
trzech

miesięcy

i

weterynaryjnych,

okazywanie
policyjnych,

na

żądanie

straży

władz

miejskiej

sanitarnych,
zaświadczenia

o przeprowadzonym szczepieniu;
8) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór;
2) nie

wprowadzanie

zwierząt

do

obiektów

użyteczności

publicznej,

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice,
wystawy

itp.,

postanowienie

to

nie

dotyczy

osób

niewidomych,

korzystających z pomocy psów – przewodników;
3) zakazuje się wprowadzania i przebywania zwierząt domowych w tym psów
na terenach placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz
na terenie parku im. Wybickiego położonych w granicach ulic Warszawska,
Sukienna,

Kościuszki,

Wybickiego,

terenie

zielonym

położonym

w granicach ul. Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska w tym skwerze
Dobrogosta, skwerze Nałęcza, skwerze Solidarności (zgodnie Uchwałą
Rady Miejskiej nr VII/77/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.) oraz tereny objęte
zakazem na podstawie innych uchwał rady gminy;
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
5) dopuszczalne jest wypuszczanie psa luzem na terenie nieruchomości
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający
jej

opuszczenie

przez

psa

i

wykluczający

dostęp

osób

trzecich,

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
6) natychmiastowe

usuwanie,

przez

właścicieli,

zanieczyszczeń

pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach,
mogą

być

deponowane

w

komunalnych
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urządzeniach

do

zbierania

odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników,
7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
3. Postanowienia § 36 pkt. 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych,
utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych
4. Psy nie oznakowane w sposób trwały i poruszające się bez właściciela będą
traktowane jak bezpańskie i odwożone do schroniska.
§ 38
Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami
ponoszą

koszty

ich

schwytania,

dowozu

do

schroniska,

utrzymania

i ewentualnego leczenia.
§ 39
Obowiązek utylizacji przez wyspecjalizowany zakład zwłok zwierzęcych należy
do:
1. Osób posiadających zwierzęta.
2. Miasto na własnym terenie.
§ 40
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr VIII/73/2003
z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

38

ROZDZIAŁ XI
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 41
1. Utrzymywanie

zwierząt

gospodarskich

jest

zabronione

na

terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów,
zajętych

przez

budownictwo

wielorodzinne,

jednorodzinne,

instytucje

użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1626 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. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko
w wypadku,

gdy

na

chów

wyrażą

zgodę

sąsiedzi

będący

stronami

postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz
Burmistrz Miasta.
5. Prowadzący

chów

zwierząt

gospodarskich

na

terenach

wyłączonych

z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego
Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką,
w sposób przewidziany dla ścieków;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej
drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać
się na teren sąsiednich nieruchomości;
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4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest
hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez
podmiot uprawniony (wykonanie powinno być potwierdzone fakturą);
5) 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.
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ROZDZIAŁ XII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania
§ 42
Termin i obszary podlegające przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji określi
Burmistrz Miasta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, i poda do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
§ 43
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
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ROZDZIAŁ XIII
Postanowienia końcowe
§ 44
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2. Osoby nie wykonujące określonych w niniejszym Regulaminie, podlegają
karze przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012. nr 391-j.t.) oraz
ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. nr 114 z późn.zm.)
postępowanie w tych sprawach prowadzone jest według przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenie.
3. Osoby uchylające się od opłaty poprzez nie złożenie deklaracji lub podanie
w niej nieprawdy podlega karze przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Ordynacji podatkowej.
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