Uchwała nr XVII/108/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Mały Płock
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIII/105/13 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 lutego 2013 r. w
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1269).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

Załącznik do Uchwały nr XVII/108/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały
Płock.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo
na terenie gminy Mały Płock.
§ 2.
Treść regulaminu pozostaje w ścisłym zawiązku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach o:
1)
2)
3)
4)
5)

utrzymaniu i czystości w gminach;
odpadach;
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
ochronie zwierząt
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i przekazywania ich do odbioru podmiotom uprawnionym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrzenia się w urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych i utrzymania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, porządkowym i
sanitarnym.
3. Na pozostałych nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników oraz
powinien mieć zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
odpadów komunalnych:
1) papier i tektura;
2) metale i tworzywa sztuczne;
3) szkła;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) odpady komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady zielone;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlano - rozbiórkowe;
11) zużyte opony;
2. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
3. Odpady komunalne są odbierane przez uprawnione podmioty prowadzące działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przyjmowane przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na posesji Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Małym Płocku ul. Ogrodowa 1.
5. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające w
gospodarstwach domowych z terenu Gminy Mały Płock dostarczone przez ich wytwórców.
6. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich
rozładunku i umieszczenia w miejscach i sposób wskazany przez obsługę punktu.
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodniku
położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
3. Zabrania się zgarniania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dotyczy tylko nadwozia i dozwolone jest
wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu
utwardzonym, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji lub
zbiornika bezodpływowego.
5. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości
poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia
środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której
odbywa się naprawa jak też użytkownikom nieruchomości sąsiednich.
6. Czyszczenie mycie oraz dezynfekcja pojemników na odpady komunalne powinna odbywać się z
zachowaniem przepisów ustawy o ochronie środowiska – powstające ścieki powinny być
odprowadzone do kanalizacji lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.
7. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców tych dróg.
§ 6.
Na terenie gminy Mały Płock uwzględniając zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1) spalania w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią jakichkolwiek odpadów
komunalnych;
2) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie z pojemnika;
3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego
przeznaczonymi;
4) wrzucania do pojemników śniegu, lodu, substancji palnych, żrących, toksycznych gorącego
popiołu i żużla, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami
komunalnymi oraz wylewania nieczystości ciekłych;

5) umieszczania w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach
mieszkalnych, usługowych, handlowych i gastronomicznych.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
§ 7.
1 Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności: od 35 do 70 litrów,
2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l., 240 l., 1100 litrów,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego od 60 do 120 litrów,
4) kontenery o pojemności: od 5 do 10 m3.
2. Pojemniki wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 powinny spełniać wymagania obowiązujących
Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawą
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
§ 8.
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany gromadzić zbierane w sposób nieselektywny odpady
komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniające następujące tygodniowe
wielkości wytwarzanych odpadów:
1) 40 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
2) 3 l – na każdego ucznia i pracownika przebywającego na terenie szkoły wszelkiego rodzaju,
3) 5 l - na 1 pracownika w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, sklepach,
biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach dla zwierząt, obiektach
użyteczności publicznej,
4) 5 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany gromadzić zbierane selektywnie odpady komunalne w
pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniające następujące miesięczne wielkości
wytwarzanych odpadów:
1) 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
3. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów
na nieselektywne odpady komunalne.
4. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o następującej
kolorystyce:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
3) biały – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone i ulegające biodegradacji.
5. Dopuszcza się, aby odpady zielone i ulegające biodegradacji zbiera c i zagospodarowywać na
własne potrzeby poprzez tworzenie przydomowych kompostowników.
§ 9.
1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i
utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemnik na odpady oraz worki z
wysegregowanymi odpadami przed posesję w dniu odbioru odpadów przez przedsiębiorcę zgodnie
z wyznaczonym przez niego harmonogramem.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim
stanie sanitarnym (w miarę potrzeb stosować dezynfekcję) i porządkowym.
4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie ustalonym przez
z przedsiębiorcą, przed wejściem na teren nieruchomości.
5. Na terenach użytku publicznego odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach
powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, w szczególności przy
przejściach dla pieszych i przystankach komunikacyjnych.
6. W przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej
podmiot prowadzący taką działalność obowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych
koszy na odpady, które powinny być systematycznie opróżniane.
Rozdział 4
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§ 10.
1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy określa odrębna uchwała Rady
Gminy Mały Płock.
2. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniająca
niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.
3. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych będzie
dostarczony przez wykonawcę właścicielom nieruchomości co najmniej raz w roku.
4. Określa się sposób pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości.
2) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich
wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
2) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do
zawarcia umowy na opróżnianie tych zbiorników i transport nieczystości ciekłych z
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników i transport
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych,
jeżeli występuje taka konieczność.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki komunalnej
§ 11.
Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie
nieruchomości, jeśli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania
na środowisko.
§ 12.
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zapewnia ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z
terenu gminy podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych.
3. Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane
będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorcę, a w dalszej kolejności
właściwe z nimi postępowanie.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi
§ 13.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz nie
dopuszczać do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów – prowadzanie psa na uwięzi, a w odniesieniu do ras psów agresywnych prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) usuwanie na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów
użyteczności publicznej,
c) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono
psów ras uznanych za agresywne,
d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość taka jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz jest
odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolno stojącymi, jedynie dla potrzeb
własnego gospodarstwa domowego.
2. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z
produkcji rolnej są zobowiązani do:
1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na
terenie tej nieruchomości;
2) składowania obornika na zewnątrz budynków gospodarskich jedynie w gnojowniku;

3) wyposażenia nieruchomości w szczelne zbiorniki na gnojowicę;
4) nie zanieczyszczania posesji, domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami
zwierząt, karmą dla zwierząt, ściółką
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może
zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych i uciążliwości
współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji terminy jej przeprowadzenia
§ 15.
1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Mały Płock, jako obszar podlegający obowiązkowi
przeprowadzenia deratyzacji.
2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod zabudowę związaną z produkcją,
handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia
wzrostu populacji gryzoni.
3. Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji
w miarę potrzeb.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Mały Płock poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Małym Płocku.
2. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust 2 a ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

