
UCHWAŁA NR XXXII/179/2013
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Zakrzew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew. 

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z dnia 11 kwietnia 2012 roku, poz. 391 oraz art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co 
nastepuje: 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Zakrzew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień
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Załącznik  
Do Uchwały Nr XXXII/179/2013 

Rady Gminy w Zakrzewie 
                                                                                                    z dnia 31 stycznia 2013 roku 

                                           zmieniającą Uchwałę Nr XXX/159/2012  
                                                                                    z dnia 11 grudnia 2012 roku.  

                               

 
 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY ZAKRZEW 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne  
 

§  1 
 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Zakrzew. 
 

§  2  
 

Regulamin obowiązuje: 
 

1. Właścicieli nieruchomości, 
2. Mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Zakrzew, 
3. Podmioty prawne.  

§ 3  
 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
 

1. właściciel nieruchomości  - właściciela, współwłaściciela, użytkownika 
wieczystego oraz jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą 
nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością, 

2. nieruchomość zamieszkała, przez mieszkańców gminy – gospodarstwa 
domowe , na których powstają odpady komunalne,  

3. nieruchomość niezamieszkała, na których nie zamieszkują mieszkańcy , ale 
powstają odpady komunalne,   

4. gospodarstwo domowe - wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się 
wspólnie, gdzie pojęcie mieszkania i zamieszkania są określone w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 
2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, 

5. stały mieszkaniec – osoba, która mieszka w miejscu zamieszkania 
nieprzerwalnie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy , lub która 
przybyła do miejsca zamieszkania z zamiarem przebywania tam przez co 
najmniej rok,  
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6. miejsce zamieszkania – miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i 
krewnych, interesami, leczeniem medycznym, 

7. gospodarstwo rolne  - nieruchomość wraz z gruntami rolnymi oraz leśnymi, 
inwentarzem i budynkami, stanowiąca zorganizowaną całość gospodarczą, na 
której prowadzona jest działalność rolnicza, 

8. działka rekreacyjna  - nieruchomość o charakterze letniskowym, służąca 
pobytowi czasowemu, zamieszkała sezonowo, 

9. ogródek działkowy – obszar gruntu rolnego wykorzystywany do wypoczynku 
lub/ i pod uprawę warzyw, owoców, kwiatów, itp. będący w użytkowaniu 
osoby fizycznej i położony w kompleksie działek o podobnym charakterze, 

10. pozostała nieruchomość – nieruchomość nie będąca działką rekreacyjną  lub 
gospodarstwem rolnym, 

11. obiekt użyteczności publicznej – urzędy organów administracji, zakłady 
opieki zdrowotnej, i opieki społecznej, szkoły, placówki w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno- oświatowe, centra 
handlowe, 

12. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 /KPGO/ - dokument przyjęty 
przez Radę Ministrów i ogłoszony w Monitorze Polskim Nr. 101, poz. 1183, z 
dnia 24 grudnia 2010, dotyczący gospodarowania odpadami na terenie Polski, 

13. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – dokument przyjęty przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego w dniu 22 października 2012,  

14. Gminny Plan Gospodarki Odpadami /GPGO/ - dokument przyjęty przez 
Radę Gminy w Zakrzewie uchwałą Nr LII/281/2010 w dniu 18.08.2010 
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 194 poz. 5335 z dnia 20 
listopada  2010 r.,  dotyczący gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Zakrzew,  

15. Region Gospodarki Odpadami komunalnymi / RGOK / - określony w 
wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 
tys. mieszkańców,  

16. Regionalna Instalacja Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych / RIPOK / 
- zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co 
najmniej 120 000 mieszkańców, spełniających wymagania najlepszej 
dostępnej techniki lub technologii, 

17. odpady – każda substancja lub przedmiot, którego pozbywa się posiadacz, 
zamierza pozbyć się , lub do ich pozbycia jest zobowiązany,  

18. odpady komunalne – odpady (bytowo) powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące z od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,  

19. odpady niebezpieczne – odpady , które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska. np. baterie, akumulatory, 
przeterminowane leki i opakowania po nich, farby, lakiery, świetlówki, 
rozpuszczalniki, aerozole, produkty fitosanitarne, chemiczne produkty 
laboratoryjne, zużyte oleje, przeterminowane środki ochrony roślin i 
opakowania po nich, odpady zawierające azbest środki do impregnacji 
drewna i opakowania po nich itp.,  
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20. odpady opakowaniowe - zużyte opakowania wykonane z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych, ze szkła, z blachy 
stalowej i z aluminium,  

21. odpady wielkogabarytowe – jeden z rodzaju odpadów komunalnych 
wymienionych w KPGO, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie 
mogą być umieszczane w typowych pojemnikach lub workach, np. zużyte 
meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

22. odpady budowlane – odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych,  

23. odpady ulegające biodegradacji – odpady (kuchenne) ulegające rozkładowi 
tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,   

24. odpady zielone – odpady roślinne powstające w wyniku pielęgnacji i 
uprawiania ogrodów i terenów zielonych, a także odpady roślinne 
powstające na targowiskach oraz konary i gałęzie drzew, 

25. nieczystości ciekłe –  ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych,  

26. posiadacz odpadów – to faktycznie władający odpadami (wytwórca 
odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) z 
wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów, 
domniemywane jest że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na nieruchomości,    

27. podmiot uprawniony /przewoźnik/ – przedsiębiorca posiadający wpis do 
rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ważne zezwolenie wydane przez 
Wójta Gminy Zakrzew na prowadzenie działalności na terenie Gminy 
Zakrzew w zakresie: 
-  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, oraz zakład będący gminną jednostką organizacyjną, świadczący 
usługi w tym zakresie,  

28. zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia  przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,  

29. urządzenia do zbierania odpadów – worki , kontenery, pojemniki, 
30. recykling –  odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 

materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub 
materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym 
tez recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, 

31. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych /PSZOK/ – 
wygrodzony na stale teren, oświetlony, zabezpieczony, na którym  
umieszczone są urządzenia do gromadzenia selektywnego odpadów 
komunalnych i problemowych,  

32. zbieranie odpadów – każde działanie, w szczególności umieszczanie w 
pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

33. selektywna zbiórka – segregacja odpadów na takie ich rodzaje, które można 
umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,  

34. kompostowanie – metoda unieszkodliwiania odpadów organicznych 
(biodegradacja) prowadzona na wydzielonej przestrzeni w ogródku 
gospodarstwa domowego takich odpadów jak: odpadki kuchenne, pióra, 
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krew, jelita, kości, trawa, liście, chwasty, gałązki, słoma, zwykłe gazety, 
popiół, żużel paleniskowy, wapno rolnicze, torf, mączki skalne (za 
wyjątkiem: metali, szkła, plastiku, folii, baterii, kolorowych czasopism), 

35. chów zwierząt – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w 
jego domu lub innym pomieszczeniu bez względu na tytuł prawny oraz 
sposób ich utrzymywania i użytkowania, 

36. zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i 
produkcyjnych, a w szczególności: konie, świnie, owce, kozy, indyki, gęsi, 
kaczki, kury, gołębie, pszczoły, zwierzęta futerkowe – lis, norka, jenot, 
szynszyle bezdomne, 

37.  zwierzęta bezdomne - zwierzęta domowe i gospodarskie, co do których nie 
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub opiekuna, 

38. stawki opłat – wysokość opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i osadów ściekowych ; 
Właściciele działek rekreacyjnych mają obowiązek uiszczenia opłat za okres 
trwania sezonu turystycznego,  

39. górne stawki opłat – maksymalna wysokość opłat, jakie mogą ponosić 
właściciele nieruchomości za usługę odbierania odpadów komunalnych,  
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania osadów ścieków i ich 
transport. 
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Rozdział II   
 

OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
KOMUNALNYMI   

 
 

§ 4  
 
GMINA WPROWADZA  JEDNOLITY SYSTEM GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI w NASTEPUJĄCY SPOSÓB: 
 

1. Obejmuje zorganizowanym systemem wszystkich mieszkańców zamieszkałych 
na terenie Gminy Zakrzew. 

2. Wprowadza opłaty na rzecz gminy za odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych na zasadach odrębnych. 

3. Ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych typu workowego 
metodą bezpośrednią „u źródła” zgodnie z poniższym uregulowaniem.  
3.1.Rodzaje odpadów podlegające selekcji: 

               3.1.1.zmieszanych ( 20 03 01), 
               3.1.2.odpady biodegradowalne:   

     - kuchenne ( 20 01 08),  
     - ogrodowe ( 20 01 99, 20 02 01)  
     - zielone     ( 20 03 02), 

              3.1.3. papieru i tektury ( 20 01 01 ),  
     - opakowania z papieru i tektury (  15 01 01),  

              3.1.4. tworzyw sztucznych ( 20 01 39), 
     - opakowania z tworzyw sztucznych : papieru i tektury ( 15 01 02 ), 

3.1.5. szkła ( 20 01 02 ), 
     - opakowania ze szkła ( 15 01 07 ), 

              3.1.6. zużyte baterie i akumulatory ( 20 01 33* , 20 01 34 ),  
3.1.7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 35*, 20 01 36 ),  
3.1.8. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie  

    ( 20 03 99 ), 
3.1.9. wielkogabarytowe ( 20 03 77 ), 
3.1.10. zużyte opony ( 20 03 99),  
3.1.11. metal  ( 20 01 40 ) i opakowania z metalu (15 01 04 ). 

4. Tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy; 

5. Wprowadza podział nieruchomości i zróżnicowane obowiązki ich właścicieli:  
1. na  których zamieszkują mieszkańcy obowiązani do ponoszenia opłat  

na rzecz gminy; 
2. na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady 

komunalne i nie obowiązanych do ponoszenia opłat na rzecz gminy; 
3. właścicieli nieruchomości w części zamieszkałej przez mieszkańców  

gminy obowiązanych do ponoszenia opłat  na rzecz gminy i w części 
nie zamieszkałej przez mieszkańców gminy, na której powstają 
odpady komunalne  i nie obowiązanych do ponoszenia opłat na rzecz 
gminy.  
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6. Wprowadza zróżnicowane obowiązki dla właścicieli nieruchomości 
uwzględniające podział nieruchomości, jak w punkcie 5, ze względu na 
obowiązek wnoszenia opłat za obiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają przepisy 
odrębne.  
 

7. Świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych 
selektywnie poprzez zlecenie w drodze przetargu publicznego przedsiębiorcy 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej; 

 
8. Określa obowiązki i oczekiwane standardy świadczenia usług w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 
Zakrzew  przez przyszłego wykonawcę - przedsiębiorcę: 
8.1. przedsiębiorca zobowiązany  jest do przekazania zebranych odpadów do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, o których mowa w 
punkcie 3.1. oraz pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych 
zebranych i odebranych selektywnie – w innych instalacjach na terenie 
regionu przeznaczonych do składowania , 

8.2. zagospodarowania odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie 
od 3.1.2 do 3.1.4 w sposób : 
a) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania 

odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie od 3.1.2 do 
3.1.4  

b) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych, 
c) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik, 
d) składania do Urzędu Gminy Zakrzew kwartalnych sprawozdań na 

formularzu określonym odrębnymi przepisami w terminie nie 
przekraczającym jednego miesiąca od zakończenia kwartału. 
 

9. Określa średnią roczną masę odpadów komunalnych wymienionych w 
wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy Zakrzew w kg/M/rok 
oraz średnią gęstość w kg/m³ lub litr na podstawie sprawozdania rocznego za 
rok ubiegły Wielkości te podlegają aktualizacji raz w roku najpóźniej do 30 
kwietnia roku następnego po roku kalendarzowym; 
 

10. Zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania; 

 
11. Składa sprawozdania do 31 marca każdego roku za rok poprzedzający do 

Marszałka Województwa Mazowieckiego; 
 

12. Prowadzi działania informacyjne i edukacyjne  w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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§ 5 
 

 
OBOWIĄZKI  MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKRZEW W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
I.  NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wyposażenia jej w 
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zgodny z obowiązującym 
regulaminem. 

2. Wszyscy mieszkańcy zamieszkujący nieruchomość podlegają  obowiązkowi 
regularnego ( systematycznego ) zbierania odpadów komunalnych metodą 
workową typu  „u źródła” to znaczy bezpośrednio w miejscu ich 
powstawania.  

3. Rodzaje odpadów podlegające obowiązkowej zbiórce w sposób selektywny: 
3.1. zmieszane ( 20 03 01); 

          3.2. odpady biodegradowalne:   
                 3.2.1.  roślinne kuchenne ( 20 01 08),  
                 3.2.2.  ogrodowe ( 20 01 99, 20 02 01),  
                 3.2.3.  zielone     ( 20 03 02), 

       3.2.4.   papier i tektura ( 20 01 01 ),  
3.2.4.1   opakowania z papieru i tektury (  15 01 01),  

                 3.2.5.  tworzywa sztuczne ( 20 01 ), 
     3.2.5.1- opakowania z tworzyw sztucznych : papieru i tektury 
              ( 15 01 02 ), 

                 3.2.6.  szkła ( 20 01 02 ) , 
3.2.6.1 - opakowania ze szkła ( 15 01 07 ), 

                 3.2.7.  zużyte baterie i akumulatory ( 20 01 33* , 20 01 34 ),  
3.2.8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 35*, 20 01 36 ),  

                 3.2.9. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie  
       ( 20 03 99), 

        3.2.10.wielkogabarytowe ( 20 03 77 ), 
        3.2.11.zużyte opony ( 20 03 99) , 

                3.2.12. metal ( 20 01 40 ) i opakowania z metali ( 15 01 04 ). 
 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:  
4.2. przekazania odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie 

nieruchomości, w sposób i na zasadach określonych w REGULAMINIE, 
4.2. złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  
4.3. wniesienia zadeklarowanej opłaty na konto Gminy Zakrzew za 

odebranie i zagospodarowanie odpadów – w przypadku nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy gminy, 

4.4. pozbycia się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku 
bezodpływowym przez zawarcie umowy z przedsiębiorcą 
posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych oraz przechowywanie dowodów 
wniesienia opłaty za te usługi przez okres 2-ch lat.     

—————————————————————————————————————————————————————————
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II.  NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
 
 

1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej  ma obowiązek wyposażenia jej w 
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zgodny z obowiązującym 
regulaminem. 
 

2. Zawarcia umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej oraz przechowywania przez okres 2-ch lat dowodów wniesienia 
na jego konto opłaty za odebranie i zagospodarowanie odpadów – w 
przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a 
powstają odpady komunalne. 
 

3. Pozbycia się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku 
bezodpływowym przez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych oraz przechowywanie dowodów wniesienia opłaty za te 
usługi przez okres 2-ch lat.     
 
 

 
 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości 

 
 

§ 6 
 

 Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się następujące obowiązki:  
1. Utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno- 

higienicznego na nieruchomości, 
2. Utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów 

znajdujących się na nieruchomości,  
3. Wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych 

i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym. 

4. Prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości 
odbywa się w sposób selektywny z podziałem na: 

a) zmieszane odpady (bytowe),  
b) odpady ulegające biodegradacji (organiczne i zielone) 
c) tworzywa sztuczne (plastik), szkło, makulatura (tkaniny), metal, 
d) odpady niebezpieczne, 
e) odpady wielkogabarytowe, 
f) odpady budowlane, 
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

 5. Kompostowanie we własnym zakresie powstających na nieruchomości odpadów 
     ulegających biodegradacji i zielonych. 
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 6. Przyłączenie, na własny koszt, nieruchomości zabudowanej do istniejącej sieci 
     kanalizacyjnej, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne, w terminie nie 
     dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 
7. Wyposażenie nieruchomości zabudowanej w przydomową oczyszczalnię 
    ścieków lub w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości 
    ciekłych, w przypadku, gdy przyłączenie tej nieruchomości do sieci 
    kanalizacyjnej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, 
    w terminie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
    Regulaminu. 
8. Zawarcia umowy na opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz korzystanie z 
     usług podmiotu uprawnionego (przewoźnika). 
9. Przechowywania przez okres, co najmniej 2 lat dowodów zapłaty za pozbywanie 

się nieczystości ciekłych. 
10. Bieżącą likwidację podrzucanych „śmieci”, na terenach zalesionych, a także 

przeciwdziałanie ich zanieczyszczeniu poprzez dokonywanie utrudnień 
uniemożliwiających swobodne pozostawienie „ śmieci „. 

11. Usuwania z budynków niezwłocznie po pojawieniu się, wszelkich nawisów 
śnieżnych i sopli lodowych stwarzających zagrożenie dla ruchu pieszego i 
kołowego. 

12. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników i poboczy dróg 
przylegających bezpośrednio do nieruchomości. Usuwanie błota, śniegu i lodu 
winno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń każdorazowo 
w razie potrzeby. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu powinien być 
realizowany poprzez odgarnięcie w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów, i podjęcie działań usuwających, lub, co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z 
chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

13. Systematycznego obcinania gałęzi drzew i krzewów zwisających nad 
chodnikiem, drogą lub innym miejscu użyteczności publicznej, utrudniających 
bezpieczne przejście lub przejazd. 

14. Przechowywania nawozów naturalnych w postaci stałej w pomieszczeniach 
inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed 
przenikaniem wycieku do gruntu, a nawozu naturalnego w postaci płynnej 
wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie 
co najmniej 4 – miesięcznej produkcji tego nawozu. 

15. Spalania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jako wynik decyzji 
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art. 8 ust.1 pkt. b, 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin ( Dz.U.Nr.11 poz. 94 z 
2004r ), w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych. 

16. Likwidacji nieczynnych studni kopanych. 
17. Przeprowadzania dwa razy do roku deratyzacji nieruchomości i budynków 

zagrożonych bytowaniem gryzoni oraz w razie potrzeby . 
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§ 7 

 
Na terenie Gminy Zakrzew zabrania się: 
 

1. Gromadzenia na nieruchomości odpadów, które nie zostały na niej 
wytworzone. 

2. Stosowania do usuwania lodu i śniegu środków chemicznych, które są 
szkodliwe dla środowiska.  

3. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania 
sportu. 

4. Zajmowania chodnika, jezdni lub pobocza oraz rowu przydrożnego celem 
składowania materiałów budowlanych oraz innych przedmiotów, bez zgody 
zarządcy drogi. 

5.  Niszczenia elewacji budynków poprzez umieszczanie na nich różnego 
rodzaju rysunków, napisów. 

6. Odprowadzania odciągów z obornika i ścieków płynnych powstałych w wyniku 
produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.  

7. Stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach opisanych w 
przepisach odrębnych (ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r/Dz.U.Nr.62 
poz.628 z 2001r ze zm.art.43 ust. 6) oraz na wewnętrznych terenach 
ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „ZAKRZEW” położonej w 
obrębie działek o nr ewidencji  gruntu :  
4/4,4/8,4/6,4/7,11,19,18,13,12,20,21,22,23,26/12,25,29/1,7/1,27,26/5,26/
4,1617,15,14,10/10,10/5,10/6,10/7,10/4,10/9,9/2,10/2,15/3,29/6,7/3,7/2,
4/1,9/1,10/2,12/2,14/2,15/2,14/2,12/2,12/3,14/3,12/1,26/7,26/9,26/10,2
6/3,26/2,26/11,24,13 w miejscowości Zakrzew, na obszarach zasilania 
zbiorników podziemnych, na terenach położonych w odległości mniejszej niż 
100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego, lub zakładu produkcji żywności, 
na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, na gruntach 
wykorzystywanych na pastwiska i łąki, na gruntach wykorzystywanych do 
upraw pod osłonami. 

      8.Wprowadzania do gleby płynnych osadów ściekowych pochodzących 
z przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych  

          zbiorników.  
 

§ 8 
 

Na terenie Gminy Zakrzew dopuszcza się: 
 

1. Kompostowanie odpadów roślinnych i ulegających biodegradacji 
powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne 
potrzeby. 

2. Wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych pochodzących z 
przydomowych oczyszczalni ścieków, komór fermentacyjnych oraz innych 
ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków bytowych lub komunalnych 
po uprzednim wykonaniu badania osadu ściekowego i gleby, na której mają 
one być stosowane przez wytwórcę tego osadu 
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a) komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane 
oraz przygotowany odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w 
szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, 
termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego 
osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska 
lub zdrowia. 

b) szczegółowe wymagania związane ze stosowaniem komunalnych osadów 
ściekowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
01.08.2002r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.Nr 134 
poz. 1140 z 2002r) i w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 27.04.2001r o 
odpadach Dz.U.Nr.185 poz. 1241 z 2010r ze zm.)  

3. Spalanie suszu ogrodowego, gałęzi oraz wszelkich pozostałości roślinnych na 
terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego 

przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów przy zachowaniu 
należytej ostrożności i przy odpowiednich warunkach pogodowych.  

 
§ 9 
 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczenia chodnika ze śniegu, 
lodu, błota i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

2. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy uprzątnąć w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a także podjąć działania w 
celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości na chodniku jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, a następnie uprzątnąć z chodnika materiał użyty do likwidacji 
śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. 

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków 
komunikacyjnych, parkingów oraz dróg publicznych, należy gromadzić w sposób 
nie utrudniający ruchu pieszego i pojazdów. 

 
§ 10 
 

Zabrania się mycia, sprzątania i prowadzenia napraw pojazdów samochodowych w 
miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w miejscach, gdzie 
stwarzałoby to zagrożenie skażenia środowiska ( gleby, wód podziemnych i 
powierzchniowych), a w szczególności: 
a) na chodnikach, ulicach, skwerach i zieleńcach, 
b) na terenach leśnych, 
c) w pobliżu rzek, zbiorników i cieków wodnych oraz obiektów ochrony 

przyrody. 
Dopuszcza się możliwość mycia i doraźnych naprawa pojazdów mechanicznych poza 

myjniami i warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomości, z zachowaniem 
poniższych zasad:   
a) tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one 

uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 
b) naprawy i regulacje pojazdów prowadzone będą wyłącznie na utwardzonym 

podłożu i w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby oraz wód, 
c) powstające ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego 

lub do kanalizacji sanitarnej po uprzednim uzyskaniu zgody od 
administratora sieci sanitarnej.  

Strona 12Id: 652F0383-382F-4345-B4F3-5440B1663C72. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



 12

Zabrania się prowadzenia wszelkich prac blacharsko – lakierniczych poza 
warsztatami naprawczymi. 

 
§ 11 

 
1.   Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych   ulegających   
      biodegradacji dopuszczonych do składowania: 

1)     do 16 lipca  2013 roku do  nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,     
2) do 16 lipca  2020 roku nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania wytworzonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 roku.    

2. Obowiązek uzyskania określonych w ust. 1 poziomów odpadów ulegających 
biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, spoczywa 
na Gminie Zakrzew.  
 

 
§ 12 

 
1. Średnia miesięczna ilość odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Zakrzew, 

przypadająca na mieszkańca: 
1.1. w zabudowie jednorodzinnej , w której jest prowadzona hodowla 

zwierząt 7,76 kg/osobę – 0,03 m ³/ osobę Dla gospodarstwa 
domowego 

1.2. Dla placówek oświaty ( dziecko, uczeń, personel) i innych jednostek 
organizacyjnych 1,96 kg  - 0,008 m³ / osobę 

2. Wielkości te : średnia roczna masa odpadów wytworzonych przez 
statystycznego mieszkańca Gminy Zakrzew w kg/M/rok oraz średnia gęstość 
w kg/m 3  lub litr określa odrębna uchwała Rady Gminy na podstawie 
sprawozdania rocznego za ubiegły rok kalendarzowy .  

3. Wielkości te podlegają aktualizacji raz na rok najpóźniej do 30 kwietnia roku 
następnego po roku kalendarzowym . Wielkości te podlegają aktualizacji raz 
na rok najpóźniej do 30 kwietnia roku następnego po roku kalendarzowym  

4. Gromadzone odpady komunalne przez wytwórców w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą będą odbierane i rozliczane indywidualnie przez 
podmiot uprawniony 

 
 

 
Rozdział III 

 
Rodzaj, minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości 
ciekłych, zasady ich rozmieszczania i utrzymania  
 

 

—————————————————————————————————————————————————————————
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§ 13 
 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostosować wielkość 
bezodpływowego zbiornika do liczby osób przebywających na nieruchomości 
(zatrudnionych w zakładzie lub miejsc w hotelu), przy założeniu, że będzie 
on opróżniany nie częściej niż raz na dwa tygodnie; termin dostosowania 2 
lata od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu. 

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do 
liczby osób przebywających na nieruchomości w sposób zapewniający 
uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U.Nr.168 poz. 1763 z 2004r z późn. zm.)  

3. Ustala się wskaźniki wytwarzania ścieków służące do określenia wielkości i 
przepustowości urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 na poziomie 
przeciętnych norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz.U.NR.8 poz. 70 z 2002r z późn.zm.): 
1) gospodarstwa domowe  

a)   mieszkanie bez kanalizacji (brak ubikacji i łazienki ) pobór wody      
     ze zdroju podwórzowego lub ulicznego – 0.9 m ³ / osobę / miesiąc, 

   b)  mieszkanie z wodociągiem, ubikacja bez łazienki - 1,5 m ³     
       /osobę/miesiąc, 
  c)   mieszkanie z wodociągiem, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i           
       ciepłej wody - 2,1 m³/osobę / miesiąc, 
  d)  mieszkanie z wodociągiem, ubikacją, łazienką, lokalne źródło  
      ciepłej wody - 2,4 m ³ / osobę / miesiąc, 

2) pozostałe obiekty: 
a) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m ³ /miejsce/ miesiąc, 
b) kawiarnie – 0,8 m³ / miejsce/miesiąc, 
c) sklepy spożywcze – 2 m³ / zatrudnionego/miesiąc, 
d) sklepy pozostałe – 0.9 m³ / zatrudnionego/miesiąc, 
e) apteki - 3 m³ / zatrudnionego/miesiąc, 
f) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³ / 

zatrudnionego/miesiąc, 
g) pralnie – 17,0 dm³ /kg odzieży/dobę, 
h) inne zakładu usługowe – 0,45 m³ / zatrudnionego/miesiąc, 
i) przychodnie lekarskie – 0.5 m/zatrudnionego/miesiąc, 
j) zakłady produkcyjne : 

bez natrysków - 0,45 m³ / zatrudnionego/ miesiąc, 
z natryskami – 1.5 m ³ /zatrudnionego /miesiąc. 
 

§ 14 
 
Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych to:  

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych (bytowych) należy stosować 
następujące urządzenia: 
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1) worek czarny - z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne 
(bytowe) o pojemności 110 l ,  

2) kosze uliczne ustawione przy ulicy wymagane worki o pojemności 40 l 
oraz 50 l, 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować 
urządzenia o odpowiedniej kolorystyce i następującej pojemności: 
1) worek żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (plastik)  

o pojemności 110 l, 
2) worek zielony - z przeznaczeniem na szkło o pojemności 110 l, 
3) worek biały - z przeznaczeniem na makulaturę (tekstylia) o pojemności 

110 l, 
4) worek niebieski - z przeznaczeniem na metal o pojemności 110 l, 
5) worek czerwony (alternatywnie kontener dla poszerzenia rodzaju  

zbieranych odpadów) - z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne  
o pojemności 110 l  

3. Urządzenia stosowane do gromadzenia odpadów komunalnych (bytowych), w 
tym selekcjonowanych winny zawierać logo Gminy Zakrzew, adres i telefon, 
kontaktowy przewoźnika odbierającego, a nadto oznaczenie 
przekazującego odpady. 

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w 
następujący sposób:  
1) przydomowy kompostownik - odpady organiczne (kuchenne) i zielone 

ulegające biodegradacji, 
2) worek czarny – odpady komunalne zmieszane (bytowe) nienadające 

się do segregacji,  
3) worki kolorowe – wyselekcjonowane odpady komunalne o cechach 

surowców wtórnych, 
4) odpady opakowaniowe do urządzeń określonych w § 14 ust. 2 pkt. 

2 - 5. 
5. Urządzenia, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 dostarczane są przez podmiot 

uprawniony /przewoźnika/ właścicielom nieruchomości.  
6. Worki kolorowe - odpady segregowane: przed umieszczeniem odpadów w 

urządzeniach służących do ich zbierania, należy odpady umyć, aby nie 
pozostały na nich resztki zawartości. 
a) żółty – tworzywa sztuczne (plastik) (nie należy wrzucać brudnych 

opakowań z tego materiału i po środkach ochrony roślin),  
b) zielony - opakowania szklane po napojach, winie, piwie, alkoholu, 

butelki, słoiki, naczynia (nie należy wrzucać butelek i naczyń 
fajansowych, plastikowych, luster, szkła zbrojonego, i okiennego, 
zakrętek, kapsli i korków, żarówek i świetlówek),  

c) biały - książki, zeszyty, gazety czasopisma, tekturę falistą, złożone 
kartony, pudełka i torby papierowe, tekstylia (nie wrzucamy 
opakowań kartonowych po mleku i napojach zawierających tworzywa 
sztuczne lub folie metalowe, tłustego papieru, torebek foliowych),  

d) niebieski - przedmioty metalowe, puszki, blachy, drut (nie wrzucamy 
baterii, akumulatorów), 

e) czerwony - odpady niebezpieczne zbierane w oryginalnych 
opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi 
przed ich oddziaływaniem. 

Strona 15
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7. Odpady niebezpieczne - należy gromadzić oddzielnie od innych odpadów; 
mieszkańcy posiadający przeterminowane leki mogą zwrócić je bezpłatnie do 
aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi 
pojemnikami.  

     8. Odpady wielkogabarytowe - należy gromadzić oddzielnie i wystawić przed 
         nieruchomość. 

9. Odpady budowlane - należy gromadzić na terenie nieruchomości do czasu 
odbioru przez podmiot uprawniony /przewoźnika/, na koszt wytwórcy 
odpadu.  

10. Zużyte folie ogrodnicze i budowlane- należy magazynować na terenie 
nieruchomości do czasu odebrania przez podmiot uprawniony 
/przewoźnika/, na koszt wytwórcy odpadu. 

11. Opakowania po środkach ochrony roślin (przeterminowane środki ochrony 
roślin i itp.) należy zwrócić do punku handlowego, skąd zostały nabyte. 

 
§ 15 
 

Urządzenia do gromadzenia płynnych odpadów komunalnych to: 
 
1. Gromadzenie płynnych odpadów bytowych: 
1) gminna kanalizacja sanitarna obowiązkowo każda nieruchomości,  

w obrębie, której znajduje się kanalizacja, musi być podłączona;  
a)właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia się do sieci 
kanalizacji sanitarnej w ciągu 24-u miesięcy od dnia przekazania sieci do 
eksploatacji. Przyłączenie jest nieobowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.  

b)w przypadku niewspółmiernie wysokich kosztów realizacji podłączenia 
nieruchomości do istniejącej kanalizacji dopuszcza się możliwość 
gromadzenia odpadów płynnych w bezodpływowych zbiornikach lub 
przydomowych oczyszczalniach ścieków, 

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 oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych,  

4) przenośne szalety do obsługi imprez masowych, 
5) suche szalety.  
2. Gnojowniki - (płyta wraz ze zbiornikiem) do gromadzenia płynnych odpadów 

zwierzęcych. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Rozdział IV 
 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

 
 

Ustala się następujące terminy usuwania stałych odpadów komunalnych: 
 
 

§ 16 
 

1.Obowiązek zorganizowanego odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych spoczywa na Gminie Zakrzew 

 2.Wywóz odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą 
właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości tj.: 
1) worek czarny i brązowy – minimum jeden raz w miesiącu, 
2) worki kolorowe: żółty, zielony, biały, niebieski – jeden raz  
w miesiącu,  
3) worek czerwony (kontener) – minimum jeden raz w roku, 
4) odpady wielkogabarytowe  –  jeden raz w roku,  
5) odpady budowlane – na indywidualne zgłoszenie,  
6) zużyte folie ogrodnicze i budowlane- na indywidualne zgłoszenie,  
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum jeden raz w roku. 
8) inne odpady , w tym odpady budowlane i zużyte folie ogrodnicze i  
    budowlane wytwórca odpadu może przekazać na własny koszt do punktu  
   selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/, 
9)żużel z domowych pieców c.o., przeterminowane lekarstw i opony  
   wytwórca odpadu przekazuje bezpłatnie do   PSZOK. 

3.Uprzątnięcie po imprezie masowej niezwłocznie po jej zakończeniu.  
4.Uprzątnięcie z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w centrach 

wsi w cyklu dwutygodniowym, niezależnie od częstotliwości, zarządzający 
obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i 
wysypywania odpadów na ziemię. 

5. Właściciele punktów handlowych i usługowych są zobowiązani usuwać 
odpady codziennie. 

5.1. odbiór odpadów komunalnych (w tym wyselekcjonowanych) powstałych na 
terenie nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są 
odbierane na indywidualne zgłoszenie.  

6. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w cyklu ciągłym.  
7. Wykaszanie rowów przydrożnych musi być przeprowadzane w cyklu 

półrocznym.  
8. Po akcji zimowego utrzymania dróg nawierzchnie bitumiczne dróg i 

chodników winny być uprzątnięte do końca kwietnia każdego roku.  
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                                   § 17 
 

Ustala się następujące terminy usuwania płynnych odpadów komunalnych:  
 

1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 
powinna wynikać ze zużycia wody i pojemności zbiornika . Właściciel 
nieruchomości nie może dopuszczać do przepełnienia zbiornika i 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

3. Opróżnianie gnojowików dwa raz do roku w okresie wiosna – jesień.  
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego 

usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu 
odpadów oraz nieczystości płynnych. 

5. 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 godziny, jeśli jest on dłuższy – liczby powyższe należy 
zwiększyć o 50%. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z 
podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników ( worków) i szaletów 
oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

 
 
 

§ 18 
 

Ustala się następujące wymagania techniczne dla urządzeń do gromadzenia 
odpadów komunalnych:  
 

1. Miejsce ustawienia urządzeń do zbierania odpadów winno być wyodrębnione 
w granicach danej nieruchomości, w odległości 2.0 m od granicy 
nieruchomości oraz 3.0 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych; 
zadaszone osłony lub pomieszczenia na pojemniki mogą być zlokalizowane w 
granicy nieruchomości, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na 
nieruchomości sąsiedniej. Miejsce to powinno posiadać wyrównaną 
utwardzona powierzchnię, zabezpieczona przed zbieraniem się na niej wody 
i błota. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie 
sanitarno – higienicznym miejsce ustawienia urządzeń do zbierania odpadów, 
a także mycia tych urządzeń oraz ich okresowego dezynfekowania. 

3. Kosze uliczne w miejscach publicznych muszą być zamocowane na stałe wg 
następujących zasad:  

1) na drogach kosze rozmieszcza się przy oznakowanych 
przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu pieszego, 

2) na przystankach komunikacji publicznej w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku, 
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3) na skwerach i w parkach w miejscach łatwo dostępnych dla 
pieszych. 

4. Szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia 
ścieków musi być zlokalizowana w taki sposób, aby możliwy był do nich 
dojazd pojazdów asenizacyjnych, w celu opróżniania z nieczystości ciekłych 
bądź z osadów. 

5. Bezodpływowy zbiornik winien posiadać atest na szczelność, lub opinię 
techniczną potwierdzającą szczelność zbiornika.  

6. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w 
dnie, pęknięcia ścian bocznych, nielegalne odprowadzenia) właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia nieszczelności i 
powiadomienia o tym organ gminy. Dotyczy to również sanitariatów 
przenośnych i szaletów. 

7. Gnojownik powinien pomieścić obornik i gnojówkę przez okres 6 – 8 
miesięcy. Wielkość jest uzależniona od ilości hodowlanych zwierząt w danym 
gospodarstwie. Wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji 
gnojowników określają przepisy odrębne. 

 
 
 
 

§ 19 
 

Zasady kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu:  
 

1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne zobowiązany jest do udokumentowania odbioru stałych odpadów 
komunalnych  poprzez okazanie dowodów płacenia za takie usługi oraz 
przechowywania ich przez okres 2-ch lat  od dnia wykonania usługi  

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru  
nieczystości ciekłych  i wywozu osadów ściekowych poprzez okazanie umowy 
i dowodów płacenia za takie usługi oraz ich przechowywanie przez okres 2-
ch  od dnia wykonania usługi 

3. Gmina prowadzi ewidencję zawartych umów właścicieli nieruchomości z 
podmiotami uprawnionymi na odbiór odpadów płynnych. Podmiot 
uprawniony w terminie do 15 dnia każdego po upływie miesiąca przekazuje 
wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 
zawarł umowę lub, z którymi w poprzednim miesiącu umowa uległa 
rozwiązaniu lub wygasła. 

4. W przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umowy, lub odstąpili od zawartej 
już umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów płynnych gmina 
nakłada obowiązek w formie decyzji administracyjnej na okres 12 miesięcy z 
rygorem natychmiastowej wykonalności.  

5. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia oceny sposobu zbiórki 
odpadów oraz przekazywania do Gminy informacji o miejscu i numerze 
wytwórcy odpadów nie dokonującego segregacji odpadów. 

6. Obowiązki w zakresie porządku i czystości na terenach budów należą do 
kierowników budów realizowanych na terenie gminy. 
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7 Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren 
nieruchomości w celu kontroli przestrzegania Regulaminu odpowiednim 
służbom gminnym i osobom upoważnionym przez gminę. 

 
§ 20 

 
Szczegółowe wymagania i zasady odnoszące się do podmiotów gospodarczych: 
 

1. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Zakrzew zobowiązuje się 
do prowadzenia gospodarki odpadami i płynnymi nieczystościami na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych ustawy z dnia 27.04.2001r 
prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.25 poz. 150 z 2008  ze mianami, 
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz.U. Nr 185 poz. 1241 z 2010 ze. 
zm., ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej 
Dz.U.Nr.220 poz.1447 z 2010 ze zm.). 
1)dostosowania prowadzonej działalności do wymagań obowiązujących  
   przepisów odrębnych,   
2)przestrzegania terminów przedkładania informacji o zakresie korzystania  
   ze środowiska do Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
3)uiszczania opłat środowiskowych na konto Urzędu Marszałkowskiego 

2. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zabezpieczenia urządzeń 
do utrzymania czystości: przenośnych szaletów, pojemników na odpady na 
terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po zakończeniu do ich 
bezzwłocznego usunięcia. Organizator imprezy masowej nie później niż 30 
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany 
wystąpić o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r o bezpieczeństwie imprez masowych 
/Dz.U.Nr.106 poz. 680 z 1997r ze zm.).  

3. Warunki zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie w pasie drogi 
urządzeń niezwiązanych z jej funkcjonowaniem będą uregulowane odrębną 
uchwałą Rady Gminy. 

 
§ 21 

 
Obowiązki podmiotów uprawnionych działających na terenie gminy:  
 
1. Prowadzenia selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych w zakresie 

wynikającym z Regulaminu, tj.: 
odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z 
sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane 
wyłącznie w ramach danego regionu i muszą być kierowane w pierwszej 
kolejności do instalacji posiadających statut RIPOK, położonych najbliżej 
miejsca wytwarzania odpadów. 

2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych jest obowiązany do sporządzania i przekazywanie wójtowi 
informacji dotyczącej: 

—————————————————————————————————————————————————————————
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1) masy, rodzaju, ilość odebranych odpadów płynnych i osadów ściekowych z 
obszaru całej gminy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca roku 
kalendarzowego na potrzeby sprawozdawczości gminnej wraz z wykazem 
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 
rozwiązaniu lub wygasły (wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz 
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości), 

2) masy, rodzaju, ilość poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 
komunalnych z obszaru całej gminy w terminie do końca każdego kwartału w 
tym do 15.06. i 15.01. roku,  

3) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych, 

4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowisku odpadów, 

5) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na 
składowiskach odpadów i sposobu ich zagospodarowania, 

6) Podmiot uprawniony posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności jw. 
na terenie gminy ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport 
odpadów, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywał 
się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.  

 
 

Rozdział V 
 

Inne wymagania wynikające z  Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami  

 
§ 22 

 
1. Podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane 

odpady komunalne oraz odpady zielone od właścicieli nieruchomości są 
zobowiązani do przekazania ich podmiotom określonym w ust. 2, 3,4; 

2. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o. w 
Radomiu ul. Witosa 94 jako instalację do mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów zmieszanych – MBP  i wydzielania ze  strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w 
części do odzysku jako Regionalna Instalacja Do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych / RIPOK /; 

3. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM SP. z o.o jako 
instalację 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 ; 

4. Wyznacza się składowisko w miejscowości Radom – Wincentów oraz 
składowisko w miejscowości Warka gmina Warka jako instalację do  
składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych; 
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5. W przypadku awarii regionalnej instalacji określonej w ust.2,3,4 lub 
niemożliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn wyznacza się SITA – 
Radom Sp. z o.o – Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego 
zlokalizowana w miejscowości Radom przy ul. Energetyków 16  jako instalacja 
zastępcza do obsługi Gminy Zakrzew dla zmieszanych odpadów komunalnych;  

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których są 
wytwarzane odpady inne niż komunalne związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 
budowlanych, medycznych  i weterynaryjnych podlegają oddzielnemu 
gromadzeniu, transporcie i unieszkodliwianiu według zasad i wymogów 
określonych w przepisach odrębnych.  

 
Rozdział VI 

 
Zasady systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

 
 

System selektywnej zbiorki odpadów komunalnych obejmuje wszystkich 
mieszkańców Gminy Zakrzew  i właścicieli działek rekreacyjnych , którzy są 
zobowiązani do uiszczania zadeklarowanej opłaty. 

 
 

 
 

Rozdział VII 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
 

§ 23 
 
Zwierzęta domowe winny być utrzymywane  w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
ogrodzonych nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się 
zwierząt na zewnątrz. 
 

§ 24 
 

Osoby utrzymujące psa są zobowiązane: 
 
1. Dokonać rejestracji psa we właściwym wydziale urzędu, pobrać znak 

indentyfikacyjny i umieścić go przy obroży psa. 
2. Poddawać psa szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie wg zasad 

określonych w przepisach odrębnych  
3. W przypadku utrzymywania psa na terenie nieruchomości, na jej ogrodzeniu w 

widocznym miejscu należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem „uwaga 
pies”.  
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§ 25  
 

1. Na terenie użyteczności publicznej i na terenach przeznaczonych do 
wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a w 
przypadku psów rasy uznawanych za agresywne lub psów w inny sposób 
zagrażających otoczeniu również w kagańcu . 

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a 
właściciel zapewnia kontrole nad jego zachowaniem. 

3. Pozostałe zwierzęta domowe, na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia jak 
np. klatka, uprząż, kaganiec lub smycz.  

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na 
zasadach określonych przez przewoźnika.  

 
 

§ 26 
 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta z obiektów i innych terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, 
placów, terenów zieleni . Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów przewodników.  
 

§ 27 
 

W budynkach wielorodzinnych oraz w gęstej zabudowie jednorodzinnej                   
( szeregowa, bliźniacza, atrialna ) oraz w strefie usługowo -przemysłowej  zabrania 
się hodowli oraz utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne 
uciążliwości dla mieszkańców bądź prowadzonej działalności gospodarczej , a w 
szczególności hodowli psów, kotów, gołębi, pszczół. 
 
 
 

Rozdział VIII  
 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych  z produkcji rolniczej 

 
 
 

§ 28 
 

Wprowadza się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej.  
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§ 29 
 

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 
utrzymaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której 
znajdują się zwierzęta.  
 

§ 30 
 

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić: 
1. gromadzenia i usuwania posiadających w związku z utrzymywaniem zwierząt 

odpadów i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby, 

2. utrzymywania w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich, 
3. przestrzegania przepisów sanitarno- epidemiologicznych i weterynaryjnych, 
4. usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami 

weterynaryjnymi.  
 

 
 

Rozdział  IX  
 

Zasady Finansowania Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
 

§ 31 
 

1. Gmina Finansuje:    
1) wspieranie działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  
2 ) organizowanie gospodarki płynnymi odpadami komunalnymi.  

2. Osoby Fizyczne uiszczają opłaty:  
1/ za usuwanie stałych odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości do 
Urzędu Gminy Zakrzew w zadeklarowanej wysokości i  terminach 
określonych w przepisach odrębnych,  
2/  za odbiór płynnych odpadów i osadów ściekowych   zgodnie z warunkami 
podpisanej umowy z podmiotem uprawnionym /. 

3. Osoby prawne i podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie 
Gminy Zakrzew uiszczają opłaty  zgodnie z warunkami podpisanych umów z 
podmiotem uprawnionym w zakresie usuwania stałych i płynnych odpadów. 

4. Decyzje administracyjne wydane z urzędu  w przypadku nie złożenia 
deklaracji , lub nie podpisania umów na odbiór płynnych odpadów i osadów 
ściekowych przez właścicieli nieruchomości będą określały opłaty za 
odbieranie w/w odpadów według górnych stawek opłat ustalonych w  drodze 
uchwały przez Radę Gminy Zakrzew i są przychodem gminnym. Do opłat 
stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej z wyłączeniem art. 67 ( 
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umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty 
prolongacyjne).  

5. Zwolnienia z uiszczenia podatku od posiadania psów obowiązują :  
1/ właścicieli psów w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów 
ustawy o ustroju rolnym z dnia 11 kwietnia 2003r /Dz.U.Nr.64 poz. 592 z 
2003r). 
2/ właścicieli dwóch psów w gospodarstwach domowych w przypadku, gdy 
nieruchomość, na której znajdują się zwierzęta jest trwale zabezpieczona 
przed wydostaniem się zwierząt poza obszar nieruchomości.  

 
 

§ 32 
 

Ustalenie górnych   stawek   opłat   za  świadczenie   usług w zakresie :  
a) za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych  
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych, 
b) usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 

zostanie przyjęte odrębną uchwałą Rady Gminy i będzie podlegało aktualizacji      
w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego. 
 

 
Rozdział X 

 
Przepisy końcowe 

 
§ 33  

 
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 

sprawuje Wójt Gminy. 
2. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny. 
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 prowadzone będzie 

według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenie. 

4. Zawarcie umowy na odbiór płynnych odpadów komunalnych i osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w 
niniejszym regulaminie, musi odbyć się do dnia 30 czerwca  2013 roku i 
dotyczyć  okresu co najmniej 1 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień 
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