
UCHWAŁA NR X/64/2019
RADY GMINY MACIEJOWICE

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (test jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy 
Maciejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 listopada 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice oraz uchwała Nr 
XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Łoskot

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 10792



Załącznik do uchwały Nr X/64/2019

Rady Gminy Maciejowice

z dnia 13 września 2019 r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MACIEJOWICE

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego 
stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości z podziałem 
na:

a.papier i tektura;

b.metale;

c.tworzywa sztuczne;

d.opakowania wielomateriałowe;

e.szkło;

f.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

g.odpady zielone;

h.przeterminowane leki;

i.chemikalia (np. oleje odpadowe, farby, rozpuszczalniki);

j.zużyte baterie i akumulatory;

k.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i świetlówki;

l.meble i inne odpady wielkogabarytowe;

m.odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

n.zużyte opony;

o.tekstylia;

2) utrzymywanie czystości w miejscach ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

3) uprzątanie niezwłocznie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie 
zieleni publicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia 
nie powinny być zgarniane na jezdnię.

§ 2. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczona wyłącznie 
na następujących warunkach:

a.na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego – bez użycia środków chemicznych oraz 
w miejscach nie powodujących uciążliwości i zanieczyszczeń środowiska w szczególności pod warunkiem 
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odprowadzania powstających ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiornika 
bezodpływowego;

b.na terenach służących do użytku publicznego – tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych.

2. Dopuszczona jest naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi związana z ich 
bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby. Powstałe podczas 
napraw odpady powinny być gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt 1 ust. 1 lit. a-g powinny być zbierane oddzielnie do odpowiednio 
oznaczonych worków lub pojemników i przekazywane wyznaczonemu przedsiębiorstwu.

2. Odpady wymienione w § 1 pkt 1 ust. 1 lit. h-o należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Można przekazywać tam również odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania 
ulegające biodegradacji i odpady zielone.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, mogą być kompostowane przez właścicieli nieruchomości 
we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego 
oddziaływania na środowisko.

4. Odpady w postaci przeterminowanych leków można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Urząd Gminy w Maciejowicach.

5. Odpady w postaci baterii i akumulatorów można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży baterii 
i akumulatorów wskazanych przez Urząd Gminy w Maciejowicach.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i świetlówki powstające w gospodarstwach 
domowych można również przekazywać do wyznaczonych miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Sprzęt ten można przekazywać także na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) do punktów 
zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.

7. Tekstylia można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 
w miejscach użyteczności publicznej, wskazanych przez Urząd Gminy w Maciejowicach.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z prac prowadzonych we 
własnym zakresie powinny być zbierane w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju 
odpadów udostępnionych przez wyznaczone przedsiębiorstwo. Pojemniki powinny być ustawione w miejscu 
nieutrudniającym możliwość korzystania z nieruchomości.

§ 4. Nie należy:

1) umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon, tekstyliów, odpadów wielkogabarytowych, które należy zbierać 
oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2) umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej.

§ 5. 1. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury, nie wolno wrzucać:

- zatłuszczonego papieru,

- lakierowanego lub foliowanego papieru np. z folderów reklamowych,

- tapet, worków po cemencie,

- artykułów higienicznych.

Papier powinien być suchy i oczyszczony z resztek produktów.

2. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, nie wolno wrzucać:

- szkła płaskiego (lustra, szyby, szyby samochodowe),
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- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki,

- żarówek, świetlówek, kineskopów,

- szklanych opakowań po lekach czy chemikaliach z jakąkolwiek pozostałą zawartością.

Wrzucane pojemniki powinny być puste, bez nakrętek, korków i kapsli, w miarę możliwości nie stłuczone.

3. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, nie wolno wrzucać:

- opakowań po lekach, smarach, olejach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych,

- zabawek,

- styropianu,

- zabrudzonych folii.

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, nie wolno wrzucać:

- baterii,

- metali łączonych z innymi materiałami.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych, 
nie wolno wrzucać:

- opakowań ani materiałów innych niż opakowania wielomateriałowe;

6. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, nie wolno 
wrzucać:

- odpadów innych niż biodegradowalne, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

§ 6. 1. O lokalizacji pojemników i miejsc zbiórki o których mowa w § 3 pkt 4, 5, 6, 7 Urząd Gminy 
w Maciejowicach poinformuje mieszkańców poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 
Urzędu i zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu;

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach 
o określonym kolorze i przekazywać wyznaczonemu przedsiębiorstwu.

3. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady odbierane są przez wyznaczone 
przedsiębiorstwo sprzed nieruchomości zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Właściciel nieruchomości 
ma obowiązek wystawiania odpadów przed wejście na teren nieruchomości, chyba, że uzgodnił inaczej 
z wyznaczonym przedsiębiorstwem;

4. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane są przez wyznaczone przedsiębiorstwo 
z pomieszczeń mieszczących pojemniki na odpady lub z pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście do tych pomieszczeń wyznaczonemu 
przedsiębiorstwu.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. Określa się rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 120 do 240 litrów;

2) worki z folii na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 60 do 120 litrów w kolorze 
CZARNYM;

3) worki z folii o pojemności od 60 do 120 litrów na odpady zbierane selektywnie oznakowane kolorystycznie 
w następujący sposób:

a.ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe);
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b.NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i tektury;

c.ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metal i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

d.BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości 
zamieszkałych w ilości 30 litrów na mieszkańca. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez:

1) do 2 osób- minimalna pojemność pojemnika lub worka wynosi 60 litrów;

2) do 4 osób- minimalna pojemność pojemnika lub worka wynosi 120 litrów;

3) powyżej 4 osób- minimalna pojemność pojemnika lub worka wynosi 240 litrów lub dwa pojemniki po 
120 litrów, a na każde kolejne 4 osoby pojemnik 120 litrów;

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, instytucjami 
użyteczności publicznej, zobowiązani są do dostosowania pojemności pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do indywidualnych 
potrzeb tak, aby zapewnić ich nieprzepełnienie, przy uwzględnieniu następujących norm:

1) dla budynków użyteczności publicznej, innych niż wymienione poniżej, 3 litry na każdego pracownika;

2) dla szkół wszelkiego typu- 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli- 3 litry na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych- 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt;

5) dla punktów handlowych poza lokalem- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów na każdy 
punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów;

7) dla lokali gastronomicznych poza lokalem – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 litrów;

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych- pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników;

10) dla hoteli, pensjonatów itp.- 20 litrów na jedno łóżko;

11) dla nieruchomości wykorzystywanych do pobytu sezonowego- 60 litrów na każdą nieruchomość 
w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem;

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 2, w ilości 
co najmniej 60 litrów na każdą nieruchomość;

4. Na segregowane odpady komunalne, właściciel nieruchomość zamieszkałej, a także właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest posiadać co najmniej 
jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności minimum 60 litrów.

§ 9. Określa się rodzaje, minimalną pojemność oraz warunki rozmieszczenia pojemników, przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych (w tym na przystankach komunikacji publicznej, 
chodnikach):

1) kosze uliczne o pojemności od 30 do 100 litrów;
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2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jest to niemożliwe, to 
w sąsiedztwie znaku oznaczającego przystanek;

3) w terenie zabudowanym, kosze powinny być rozmieszczone przy drogach publicznych, posiadających 
chodnik w ilości co najmniej jeden kosz na 1 km.

§ 10. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale i czasowo przebywających na terenie 
nieruchomości, bez dopuszczenia do jego przepełnienia.

§ 11. Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości;

2) pojemniki po opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, w szczególności nie powinny być uszkodzone 
i pozbawione pokrywy.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 12. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku publicznego okresowo, tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się, 
według harmonogramu określonego przez wyznaczone przedsiębiorstwo, z tym że:

1) co najmniej 1 raz w miesiącu w przypadku następujących odpadów: papier i tektura, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady komunalne zmieszane;

2) co najmniej 1 raz na dwa tygodnie w przypadku koszy ulicznych;

3) 2 razy do roku w pozostałych przypadkach.

2. Wywóz nieczystości ciekłych, powinien następować w terminach zapobiegających przepełnieniu 
i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 1-2 osoby - co najmniej raz do roku;

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 2 osoby - co najmniej raz na 6 miesięcy;

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków 
wynika z ich instrukcji eksploatacji;

4. Nieczystości ciekłe oraz osady ściekowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości przez podmiot 
uprawniony przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania 
i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania, mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu wschodniego;

2. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na aktualnej uchwale Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2012-
2032, zawierającej wykaz instalacji;

3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 
po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania, muszą być kierowane 
w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) położonych najbliżej gminy Maciejowice;

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;
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5. Wszystkie zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) powinny być kierowane do instalacji 
termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji do 
zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów;

6. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe 
tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych 
i zastępczych, wyznaczonych dla regionu wschodniego, zapewniających odpowiednie przetwarzanie odpadów.

§ 14. Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2024, w gospodarce odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, przyjęto następujące cele:

1) zmniejszenie masy powstających odpadów:

a. ograniczenie marnotrawienia żywności,

b. wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;

3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami.

W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, należy ująć wszystkie 
odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady z budowy, remontów i demontażu pochodzące 
z gospodarstw domowych):

a. osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50 % ich masy do 2020 r.,

b. do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 
z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może 
przekraczać 30 %,

c. do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60 % odpadów komunalnych,

d. do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65 % odpadów komunalnych,

e. redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10 % do 2030 r.

4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów 
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):

a. gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi i ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych,

b. wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego 
województwa do końca 2021 r.,

c. zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego 
zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 
poddane recyklingowi,

d. wprowadzenie we wszystkich gminach w województwie systemów selektywnego odbierania odpadów 
zielonych i innych bioodpadów „u źródła” – do końca 2021 r.;

5) zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 
odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do masy 
odpadów wytworzonych w 1995 r.,

6) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;

7) zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia;

8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;

9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
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10) monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12);

11) zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego 
zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5 % s.m. i o cieple 
spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 2016 r.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych, zobowiązane są 
do utrzymywania tych zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości dla ludzi znajdujących się w sąsiednich 
lokalach lub nieruchomościach.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad 
nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeśli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności 
i bezpieczeństwa zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty życia lub zdrowia ludzi i zwierząt.

§ 16. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze 
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, 
a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem- 
nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne;

2. Wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt takich jak lecznice regulują regulaminy wewnętrzne tych obiektów

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych, zobowiązani są do niezwłocznego usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z obiektów i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym 
z chodników, placów parkingów, terenów zielonych itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, 
nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być gromadzone w komunalnych urządzeniach do 
zbierania odpadów.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

§ 17. 1. Na terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne szeregowe, zabrania 
się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem istniejących gospodarstw rolnych (nie dotyczy 
przydomowego chowu drobiu, zwierząt futerkowych a także pszczół);

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa 
domowego;

3. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej jest obowiązany:

1) nie powodować uciążliwości związanych z hodowlą tych zwierząt wobec osób trzecich;

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.
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Rozdział 7.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane na terenie gminy Maciejowice;

2. Określa się terminy przeprowadzania deratyzacji obszarów wymienionych w ust. 1 do końca września 
każdego trzeciego roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Łoskot

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 10792


		2019-09-18T09:00:27+0000
	Polska
	Ewa Mielniczuk-Kapusta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




