
UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., 
poz. 994 z póxn.zm.) i na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomiu, Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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Załącznik do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 9 maja 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZAKRZEW.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. .Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew, zwane dalej 
„Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku”, dotyczące :

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych ;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

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

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew zapewniają utrzymanie nieruchomości 
w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz poprzez:

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2) zbieranie odpadów komunalnych w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 3.  Określa się  zbieranie w sposób selektywny następujących odpadów komunalnych:

1) papier i tektura

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło,

6) odpady wielkogabarytowe,

7) odpady zielone,

8) popiół z palenisk domowych,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) przeterminowane leki,

11) zużyte opony pochodzące z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 ton,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, odpady zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, klejów w tym 
opakowania po tych środkach, pozostałości po środkach ochrony roślin).
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§ 4. 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu 
powinno nastąpić niezwłocznie. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy gromadzić w postaci pryzmy w sposób 
nie utrudniający poruszanie się pieszych i  pojazdów 

2. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie z zastrzeżeniem zachowania 
następujących warunków:

1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu;

2) stosowane są środki ulegające biodegradacji;

3) mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym 
podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 
z którego są usuwane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować wyłącznie drobne 
naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów, bez prowadzenia prac blacharsko-lakierniczych i być 
przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi ani 
uciążliwości dla mieszkańców.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych    

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych , zasady ich 
rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1.  Do gromadzenia stałych (bytowych) odpadów komunalnych  stosujemy  worki z tworzywa sztucznego 
o odpowiedniej kolorystyce, wytrzymałości i pojemności .

Kolor worka Przeznaczenie Pojemność (L)

Czarny Zmieszane odpady komunalne nie nadające się do segregacji 110

Żółty

z napisem

„Metale i tworzywa 
sztuczne „

Tworzywa sztuczne (plastik), opakowania typu PET, PE,PP np. 
puste butelki po napojach bez nakrętek, plastikowe torebki, 
reklamówki, czyste opakowania po żywności, np. kubki po 
jogurtach, koszyczki po owocach, zgniecione opakowania po 
detergentach np. po mydle i innych środkach czystości , odpady 
wielomateriałowe

Metal, zgniecione opakowania metalowe po napojach, puszki, blaty, 
drut , przedmioty metalowe.

110

Zielony

z napisem

„Szkło”

Szkło, opakowania szklane po napojach, winie, piwie, alkoholu, 
butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek, 
naczynia szklane.

110

Niebieski 

z napisem

„Papier”

Makulatura: papier,  książki, zeszyty, czasopisma, tektura falista, 
złożone kartony, papier biurowy, pudełka, torby i worki papierowe, 
czysty papier opakowaniowy, tekstylia , odzież.

110

Szary Popiół z palenisk domowych i kotłów centralnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych.

60

Brązowy

z napisem

„Bio”

trawa , gałęzie. 110
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2. Urządzenia do gromadzenia płynnych odpadów komunalnych to:

1) gminna kanalizacja sanitarna;

2) bezodpływowe zbiorniki o pojemności dostosowanej do ilości osób stale  lub czasowo przebywających na 
terenie nieruchomości;

3) przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość musi  zostać dostosowana do ilości mieszkańców 
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

3. Na terenach użytku publicznego:  kosze uliczne, metalowe, betonowe lub z tworzywa sztucznego 
o minimalnej pojemności 40 litrów.

§ 7. 1. Na terenach użytku publicznego kosze powinny być rozmieszczone w następujący sposób:

1) na każdym przystanku autobusowym komunikacji zbiorowej,

2) przy każdym obiekcie publicznym,

3) w centrach wsi,

4) przy punktach handlowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
zamieszkałych  i terenów publicznych :

Kolor worka Frakcja Częstotliwość odbioru

czarny 
odpady komunalne 
zmieszane (bytowe) W okresie: kwiecień –październik   dwa razy w miesiącu 

W okresie:  listopad – marzec – jeden raz w miesiącu   
z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy,

szary

popiół z palenisk 
domowych

okresie od listopada do kwietnia 
z każdego gospodarstwa domowego

niebieski papier, odzież, tekstylia
jeden raz w miesiącu. 
z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy,

żółty tworzywa sztuczne, 
metale jeden raz w miesiącu. 

z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy,
zielony szkło raz na trzy miesiące

z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy 
brązowy odpady zielone jeden raz w miesiącu w okresie od maja do listopada

z każdego gospodarstwa domowego.
worki 
umieszczane 
w koszach przy 
ulicznych  

Odpady zmieszane oraz  
segregowane cztery razy w miesiącu

odpady 
wielkogabarytowe (bez 
sprzętu RTV i AGD)

dwa  raz do roku  

Leki 2 razy w roku z miejscowości Zakrzew w okresie 
przedświątecznym  w dni zbiórki  odpadów wyselekcjonowanych 
(w ramach zbiórki odpadów wyselekcjonowanych). 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są, w dniu odbioru odpadów komunalnych, wystawiać worki przed 
posesją  w sposób umożliwiający bezpośredni ich odbiór przez  uprawnionego przedsiębiorcę .
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3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady selektywnie zebrane mogą dostarczać 
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew objęci gminnym systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi tzn. którzy obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Nazwa odpadu Przykładowy
asortyment

 Oznaczenie 
kontenera / pojemnika

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych:
plastikowe butelki po napojach, worki foliowe 
i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po 
produktach mlecznych
(z opakowań należy oderwać „sreberka” - 
aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków 
itp.), opakowania po płynach do mycia 
naczyń, szamponach, środkach czyszczących, 
kosmetykach

„Tworzywa sztuczne”

Gazety, książki, katalogi, tektura, worki 
papierowe

„Papier”

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury „Kartony”
Opakowania wielomateriałowe Kartony po mleku i sokach „Tetrapaki”

Odpady wielkogabarytowe
Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, 
wykładziny, dywany, krzesła, fotele w tym 
nieuszkodzona ceramika sanitarna

„Odpady wielkogabarytowe”

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny Sprzęt RTV/AGD „ZSEE”

Metale Złom stalowy, metale kolorowe „Metale”
Odpady zielone Trawa, liście, gałęzie „Odpady zielone”

Zużyte opony – 4 rocznie od 
posiadanego  pojazdu.

Opony pochodzące z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 ton

„Zużyte opony”

Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów

„Gruz budowlany”

Odpady budowlane
i remontowe pochodzące
z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie
 - 100 kg miesięcznie 
z gospodarstwa domowego Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż  
wymienione w 17.01 06 

Zmieszane  odpady  z budowy , remontów 
i demontażu 

„Zmieszane odpady poremontowe”

Popiół i żużel Popiół, żużel pochodzący
z gospodarstw domowych

„Popiół i żużel”

Pozostałości farb, tuszy, klejów oraz 
opakowania zanieczyszczone tymi 
substancjami

„Farby”

Rozpuszczalniki do farb i lakierów „Rozpuszczalniki”
Środki ochrony roślin „Środki ochrony roślin”
Świetlówki „Świetlówki”
Inne odpady zawierające rtęć
(np. termometry) „Odpady zawierające rtęć”

Chemikalia

Baterie i akumulatory „Baterie
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i akumulatory”
Leki przeterminowane Leki przeterminowane „Leki przeterminowane”

Szkło  Opakowania ze szkła:
opróżnione z resztek, butelki i słoiki „Szkło”

§ 9. Właściciel nieruchomości zapewnia usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego:

a) z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

b) poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy uprawionemu do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzew, z którym posiadają zawartą umowę w tym zakresie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 10. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów  i ograniczać ich ilość, a także 
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez 
selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 11. Odebrane odpady komunalne, w tym zbierane selektywnie z terenu Gminy Zakrzew należy przekazywać 
do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Wincentego Witosa 94, 
wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012 – 
2017 z uwzględnieniem lat 2018- 2023 , jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. 

§ 12. Podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne oraz 
odpady zielone od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do przekazywania ich do :

1. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu ul. Witosa 94 jako instalacji 
do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych i wydzielania ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych frakcji, nadającej się w całości lub w części do odzysku wskazanej w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakrzew,

2. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp.z o.o w Radomiu ul. Witosa 94 jako instalacji 
do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich produktów 
o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone 
przepisami prawa,

3. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp.z o.o w Radomiu ul. Witosa 94 jako 
składowisko w miejscowości Radom – Wincentów oraz składowisko w miejscowości Warka, gmina Warka , jako 
instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów  
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,

4. W przypadku awarii regionalnej instalacji „RAKOM” sp. z o.o. Radom ul. Witosa 94 lub niemożliwości 
przyjmowania odpadów  z innych przyczyn wskazuje się instalację do produkcji paliwa alternatywnego – SITA – 
Radom sp. z .o. Radom ul. Witosa.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 13. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

§ 14. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) stałego i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi poprzez:

2) wyprowadzania psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w chwili jego 
rozdrażnienia,

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów i innych terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, chodników, terenów zieleni, i umieszczanie 
ich w pojemnikach na odpady lub urządzeniach kanalizacji sanitarnej; obowiązek ten nie dotyczy osób 
niewidomych korzystających z psów – przewodników,

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na zasadach określonych przez przewoźnika,
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5) w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym 
tabliczki ostrzegawczej z napisem „ uwaga pies” lub innym o podobnej treści.

2. Zwierzęta domowe, w tym zwierzęta egzotyczne, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i w 
środkach komunikacji publicznej należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia, jak np. klatka, uprząż, 
kaganiec lub smycz.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. Wprowadza  się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla 
zwierząt  spełniających wymogi przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska związane 
z utrzymywaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości , na której znajdują się zwierzęta.  

§ 17. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:

1) Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

2) Utrzymywanie czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich,

3) Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych,

4) Usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami weterynaryjnymi.

Rozdział 8.
Obowiązek deratyzacji 

§ 18. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:

1) obszary zabudowy wielorodzinnej,

2) budynki użyteczności publicznej, zakłady opieki zdrowotnej,

3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi,

4) tereny składowania odpadów,

5) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Deratyzację należy przeprowadzić corocznie w terminach: wiosennym i jesiennym.

3. W okresie przeprowadzania deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc 
wyłożenia środków zwalczających gryzonie napisem „ Uwaga trucizna”.

4. W przypadku występowania gryzoni poza terminami wyznaczonymi w pkt 2 deratyzację należy 
przeprowadzać również doraźnie.
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