
UCHWAŁA NR 93/XII/2019
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 w związku 
z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, 
Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta i gminy Czerwińsk nad 
Wisłą stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 77/X/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/XII/2019

Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr 93/XII/2019

Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 23 grudnia 2019 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE MIASTA i GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą.

DZIAŁ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 2. 1. Właściciele  nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia   utrzymania   czystości
i   porządku  poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury,

b) szkła, opakowań ze szkła,

c) metali, opakowań z metali, tworzyw sztucznych, opakowań tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych,

d) odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów,

e) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

h) odpadów niebezpiecznych, w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów, farb, lakierów, 
klejów, rozpuszczalników, kwasów, alkaliów, środków ochrony roślin, żywic, środków czyszczących, 
detergentów, środków do konserwacji drewna i opakowań po tych substancjach,  lamp  
fluorescencyjnych  i  innych  odpadów  zawierających  rtęć  (w  tym termometrów rtęciowych),

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytych opon,

k) odzieży i tekstyliów;

l) popiołu - pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu pieców używanych na terenie nieruchomości;

4) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu 
sanitarno-higienicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zlokalizowania pojemników służących do 
zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami;

5) usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych najpóźniej w terminie 30 dni od chwili ich wytworzenia.
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2. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika w celu zagospodarowania 
odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.

3. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości zwolniony jest
z posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

4. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, w przypadku udzielenia ulgi, zostają zwolnieni z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych.

5. Zwolnienie o którym mowa w ust. 4 następuje oddzielną uchwałą..

Rozdział 1.
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1;

b) szkła, opakowań ze szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1;

c) metali, opakowań z metalu, tworzyw sztucznych, opakowań tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

d) odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów w workach koloru brązowego oznaczonych napisem 
„Bio”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

e) popiół, w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół” spełniających wymagania określone 
w § 11 ust. 1.

2) zbierania pozostałych odpadów komunalnych niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3
w pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”, spełniających wymagania 
określone w § 11 ust. 1;

3) zbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, w miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości.

4) przekazywania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i pkt 3 do odbioru podmiotowi 
odbierającemu odpady lub odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

2. W przypadku korzystania z przydomowego kompostownika przez właściciela nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, bioodpady mogą być kompostowane pod warunkiem 
zapewnienia prawidłowego przebiegu kompostowania,
w warunkach tlenowych oraz braku uciążliwości dla otoczenia.

3. W przypadku korzystania z przydomowego kompostownika przez właściciela nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, właściciel tej nieruchomości zwolniony jest 
z obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d.

Rozdział 2.
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na 
których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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a) papieru i tektury w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1;

b) szkła, opakowań ze szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1;

c) metali, opakowań z metalu, tworzyw sztucznych, opakowań tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

d) odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów w workach koloru brązowego oznaczonych napisem 
„Bio”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

e) popiół, w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół” spełniających wymagania określone 
w § 11 ust. 1.

2) zbierania pozostałych odpadów komunalnych niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3, w pojemnikach koloru 
czarnego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”, spełniających wymagania określone w § 11 ust.;

3) zbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, w miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości;

4) przekazywania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i pkt 3 do odbioru podmiotowi 
odbierającemu odpady lub odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1 lub w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
„Papier”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

b) szkła, opakowań ze szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1 lub w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 
spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

c) metali, opakowań z metalu, tworzyw sztucznych, opakowań tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 
spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1  lub w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, spełniających wymagania określone
w § 11 ust. 1 ;

d) odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów w workach koloru brązowego oznaczonych napisem 
„Bio”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1 lub w pojemnikach koloru brązowego 
oznaczonych napisem „Bio”, spełniających wymagania określone w § 11 ust. 1;

e) popiół, w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół” spełniających wymagania określone 
w § 11 ust. 1 lub w pojemnikach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół” spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1.

2) zbierania pozostałych odpadów komunalnych niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3,
w pojemnikach koloru czarnego lub kontenerach oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”, spełniających 
wymagania określone w § 11 ust. 1;

3) zbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, w miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości;

4) przekazywania odpadów do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady na podstawie zawartej umowy na 
odbiór odpadów.
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Rozdział 4.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

§ 6. Odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dokonują podmioty wpisane do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą, prowadzonego przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Rozdział 5.
Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 7. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują selektywnie zbierane:

1) papier i tekturę, szkło, opakowania ze szkła, metale, opakowania z metalu tworzywa sztuczne i opakowania 
tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, popiół;

2) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży;

2. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą, wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o rodzajach przyjmowanych odpadów i godzinach 
ich przyjmowania, jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.czerwinsk.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą  http://czerwinsk.bipgmina.pl/.

3. Wprowadza się limity dostawy następujących odpadów komunalnych:

1) do 8 szt. zużytych opon w ciągu roku;

2) do 250 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ciągu roku.

4. Dopuszcza się  zbieranie  przeterminowanych  leków  w  specjalnych  pojemnikach  ustawionych 
w aptekach, baterii, lamp fluorescencyjnych w specjalnych pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności 
publicznej, a także przekazywanie ich do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii 
i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rozdział 6.

Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

§ 8. 1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się:

1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach spełniających 
wymagania określone w niniejszym regulaminie,

2) dla frakcji odpady wielkogabarytowe, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych,

3) poprzez dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do innych punktów 
zbiórki odpadów komunalnych, podanych do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, rozdzielnie na 
frakcje wyszczególnione w niniejszym regulaminie..

4. Odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone 
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.

5. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy, 
w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.

6. Odpady komunalne gromadzi się w sposób zapewniający spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony 
środowiska oraz w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi.

7. Odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest
z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

8. Odpady wielkogabarytowe należy zbierać luzem, w miejscach gromadzenia odpadów.
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Rozdział 7.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego

§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Dopuszcza się  możliwość pryzmowania śniegu 
i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni (do czasu ich uprzątnięcia)
w sposób nieutrudniający ruchu.

Rozdział 8.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 10. 1.  Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami może odbywać się wyłącznie przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego
o utwardzonej szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji 
sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.

2. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.

3. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza oraz uciążliwości dla 
właścicieli sąsiednich nieruchomości.

DZIAŁ III.

Rozdział 1.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. 1. Określa się następujące rodzaje i pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 500 litrów, 700 litrów, 1100 litrów, spełniające 
normę EN 840;

3) worki do segregacji o pojemności do 120 litrów;

4) kontenery o pojemności od 3000 litrów do 10000 litrów;

5) pojemniki na przeterminowane leki min. 60 litrów.

2. Właściciel nieruchomości ustala potrzebną ilość pojemników uwzględniając normy określone w ust. 4.

3. Pojemność pojemnika lub pojemników do zbierania odpadów zmieszanych z danej nieruchomości 
powinna umożliwiać zebranie całego strumienia tych odpadów, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości 
ich odbioru.

4. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  oraz nieruchomości na których znajduje się 
domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odpady 
komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach, uwzględniając następujące normy:

1) co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na każdy rodzaj odpadu na każdą nieruchomość,

2) pojemnik na odpady zmieszane (pozostałość po segregacji) o pojemności uwzględniającej normę 60 litrów 
na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość,

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i worków
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, uwzględniając przy tym następujące wskaźniki:

1) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki zdrowotnej, 
przychodni) – 2,5 litra na każdego ucznia, pracownika etc.;

2) dla szpitali i domów pomocy społecznej  – 20 litrów na jedno łóżko;
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3) dla lokali handlowych (sklepy, supermarkety) -  50 litrów na 10 m2 powierzchni całkowitej/, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów na 1 zatrudnionego jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na każdy punkt;

5) dla obiektów produkcyjnych – 10 litrów na jednego pracownika;

6) dla lokali gastronomicznych - 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne.;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów;

8) dla obiektów biurowych i zakładów usługowych – co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na 10 zatrudnionych;

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 20 litrów na jedno łóżko.;

11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości  wymagane jest 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem – co  najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej 
pojemności 120 litrów;

12) dla targowisk – 120 litrów na każdy punkt handlowy;

13) dla cmentarzy – 15 litrów na 100 m2 powierzchni cmentarza.

§ 13. Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki odpowiednio

oznaczone (kolorem i napisem) dla każdej frakcji osobno:

1) papier – pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,;

2) szkło – pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;

3) metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania tworzyw sztucznych i opakowania 
wielomateriałowe- pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

4) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady – pojemniki lub worki koloru brązowego oznaczone napisem  
„Bio”;

5) popiół – pojemniki lub worki koloru szarego oznaczone napisem „Popiół”.

6) odpady zmieszane - pojemniki lub worki koloru czarnego oznaczone napisem  „Odpady zmieszane”.

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

drogach publicznych

§ 14. 1. Odpady  komunalne  powstające  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego, 
w szczególności na chodnikach, parkach, placach, zieleńcach oraz przystankach komunikacyjnych

(autobusowych, kolejowych, itp.) zbiera się do koszy ulicznych o pojemności od 35 do 70 litrów.

2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na 
przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych, parkach oraz innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego. Kosze powinny być wyposażone w worki biodegradowalne. Kosze powinny być myte 
i konserwowane po okresie zimowym, w pozostałym okresie w miarę potrzeb, aby zapewnić ich estetyczny 
wygląd.

Rozdział 3.
Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym

§ 15. 1. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenie nieruchomości na 
powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki 
sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód i gleby;
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2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym 
i dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady (np. altany śmietnikowe) lub wystawiać je w dniu odbioru 
przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także, za zgodą właściciela nieruchomości, wjazd 
na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady w celu odbioru zgromadzonych 
odpadów. W przypadku nieruchomości, do której dojazd samochodu odbierającego odpady nie jest 
możliwy, właściciel ma obowiązek w wyznaczonych terminach dostarczyć zebrane odpady do miejsca 
ustalonego z podmiotem odbierającym odpady;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinny 
być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnątrz 
jak i wewnątrz.

3. Pojemniki nie powinny być uszkodzone.

4. Miejsce ustawienia pojemników i worków właściciel nieruchomości winien utrzymywać w należytej 
czystości.

DZIAŁ IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajduje 
się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
powinny być odbierane z częstotliwością:

1) papier – raz na dwa miesiące,

2) szkło – raz na miesiąc,

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc,

4) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady – raz na miesiąc,

5) odpady zmieszane– raz na miesiąc,

6) odpady wielkogabarytowe – raz w roku;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku;

2. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady  niekwalifikujące  się do odpadów  
medycznych  powstałych w gospodarstwie  domowym  w wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych 
w formie  iniekcji  i prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt   elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży oraz popiół należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę 
potrzeby i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Opróżnianie koszy ulicznych, z parków, przystanków – następuje minimum raz w tygodniu, 
nie dopuszczając do przepełnienia koszy.

4. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego – następuje minimum raz w miesiącu.

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
w sposób i z częstotliwością zgodnymi z zawartą z podmiotem odbierającym odpady komunalne umową na 
odbiór odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

7. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest ustalić 
szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości oraz 
dopuszczalnych godzin odbioru odpadów przypadających od 6.00 do 22.00, od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt oraz sytuacji szczególnych, w których odrębne przepisy (w 
szczególności przepisy porządkowe) dopuszczają prowadzenie takiej działalności poza tymi godzinami.

8. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania na podstawie 
zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru.
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9. Pozbywanie  się  nieczystości  ciekłych  ze  zbiorników  bezodpływowych  powinno  odbywać  się
z częstotliwością nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 8.

10. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do 
opróżniania zbiorników tej oczyszczalni z osadu ściekowego zgodnie z instrukcją jej eksploatacji na podstawie 
zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru.

DZIAŁ V.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów 
komunalnych, przeznaczonych do składowania musi być zgodne z ustaleniami Planu gospodarki odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2024, przyjętego uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
22 stycznia 2019 r. oraz uchwałą nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r., 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 
2024, uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

DZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego; ponoszą też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.

§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy między 
innymi:

1) wyposażenie psa w obrożę;

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, a w miejscach publicznych trzymanie 
psów na smyczy lub w kagańcu z zastrzeżeniem ust. 2;

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na obiektach i na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.) - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających psów – przewodników.

2. Posiadacz psa niewykazującego cech agresywności, nie ma obowiązku trzymania psa na smyczy i w 
kagańcu, pod warunkiem panowania nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne.

DZIAŁ VII.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

§ 20. 1. Kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej wyłącznie w obiektach zamkniętych, tak aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny 
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Określa się następujące wymagania dotyczące utrzymywania pszczół na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej:

1) usytuowania uli w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości i drogi publicznej,
z tym że odległość ta może być zmniejszona za zgodą właściciela lub użytkownika nieruchomości 
sąsiedniej;

2) w przypadku usytuowania uli na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m od otworów 
okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia uli;

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować zagrożenia sanitarnego.
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§ 21. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób, 
na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) w budynkach wielorodzinnych,

2) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni działki poniżej 1000 m2.

DZIAŁ VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, związanych z produktami spożywczymi;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej;

3) w zabudowie obiektami użyteczności publicznej;

4) w zabudowie obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości określonych w § 22 ust. 1 określa się:

1) w okresie od marca do października;

2) każdorazowo w przypadku stwierdzenia wystąpienia populacji gryzoni na terenach tych nieruchomości.

DZIAŁ IX.
Przepisy końcowe

§ 23. 1. Zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, odpadów 
z remontów, szlamów, substancji toksycznych, substancji radioaktywnych, żrących
i wybuchowych;

2) mieszania selektywnie zebranych odpadów, a w szczególności wrzucania baterii, leków, odpadów 
medycznych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemników na zmieszane 
i selektywnie zbierane odpady komunalne;

3) przepełniania pojemników na odpady komunalne;

4) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki:

a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków chemicznych 
i niebezpiecznych,

b) kalki technicznej,

c) ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek),

d) luster,

e) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

f) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),

g) szyb samochodowych,

h) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

i) puszek i pojemników po farbach i lakierach,

j) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

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

5) wrzucania do pojemników lub worków na odpady ulegające biodegradacji, bioodpady:

a) mięsa,

b) kości,

c) oleju jadalnego,
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d) płynnych odpadów kuchennych,

e) ziemi i kamieni,

f) odchodów zwierzęcych,

g) leków,

h) artykułów higienicznych,

i) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr 93/XII/2019

Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2019 r. poz.
1416), z dniem 1 stycznia 2020 r. Gmina Czerwińsk nad Wisłą uzyskała status miasta. W związku z
powyższym niezbędna jest aktualizacja nazewnictwa funkcjonującego w akcie prawa miejscowego jakim
jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Poza tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą nie
zmienia się i pozostaje w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.
Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą został
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak
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