
Projekt   

UCHWAŁA Nr  

Rady Gminy Grudusk 

z dnia …………………..2019 r. 

 

 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada 

Gminy Grudusk uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

   

Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.  

 

§ 3. 

 

Traci moc:  

- Uchwała nr 198/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk (Dz. U. Woj. Maz.                  

z 2017 r. poz.  970), 

- Uchwała nr  70/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk (Dz. U. Woj. Maz.                 

z 2019 poz. 8355). 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady  

                                                                                                     mgr inż. Michał Zakrzewski



           Załącznik  

     

                                                                                              do Uchwały Nr  

                                                                                                    Rady Gminy Grudusk                         

                                                                                                     z dnia ……………….. 2019 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Grudusk 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Grudusk dotyczące w szczególności: 

1) wymagań w zakresie  selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

a) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 

wymienionych w lit. a,    odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 

leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych                                   

i rozbiórkowych; 

b) uprzątania  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami                                      

i        warsztatami naprawczymi; 

 

2) rodzaju i minimalnej 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, przy 

uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

 

 

 



2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

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, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych  z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania.  
 
 
 

§ 2. 
 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); 

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli 

nieruchomości zgodnie  z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

3) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości,                            

o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy; 

4) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, 

o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy; 

5) nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, 

których część zamieszkują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej 

powstają odpady komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie 

nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy; 

6) odpadach - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu - art. 3 ust. 1 pkt 6) 

ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 

7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt  7) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701 ze zm.); 

8) bioodpadach - rozumie się przez to bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 

9) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to selektywne zbieranie                                     

w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 24) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). 

 

 



 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości 

 

§ 3. 

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                                   

i technicznym. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących  

rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5)  bioodpady;         

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;           

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpadów niekwalifikujących 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,  

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12)  zużyte opony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

14) popiół. 

 
3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i pkt 14 należy zbierać do odpowiednich 

pojemników lub worków określonych w rozdziale 3. Segregacja odpadów na 

nieruchomościach obejmuje następujące frakcje: papier, szkło, łącznie: tworzywa 

sztuczne i metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz popiół. 

Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 2 stanowią odpady 

komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.  

4. W przypadku złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów bez segregacji, w pojemniku na 

zmieszane odpady komunalne można gromadzić wyłącznie odpady wymienione                                      

w ust. 2 pkt 1-5.  Do wydzielania popiołu ze strumienia odpadów komunalnych 

zobowiązani są również właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak 

segregowania odpadów.? 

5. Z pozostałymi odpadami wymienionymi w ust. 2 pkt 6-13 należy postępować w sposób 

następujący: 

1) meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony z zastrzeżeniem obowiązujących limitów – właściciele nieruchomości przekazują 

samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK                     

w ramach wnoszonej do Urzędu Gminy w Grudusku opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

2) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia prac remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

zamiaru budowy lub wykonania robót w nieruchomościach zamieszkałych), należy 

gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez podmiot 

odbierający odpady komunalne na zamówienie, wysokość cen za te usługi (wyposażenie 

w pojemnik i transport) ustali podmiot odbierający odpady komunalne, a w przypadkach 

małych ilości z zastrzeżeniem obowiązującego limitu dla jednej nieruchomości 

mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddać do Punktu 



Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Transport do PSZOK mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie.  

3) Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - przeterminowane 

leki- należy wyrzucać do specjalnych oznakowanych pojemników znajdujących się w 

aptekach, które prowadzą taką zbiórkę, jak również w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK), 

4) selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - zużyte baterie i 

małe akumulatory – należy  wyrzucać do specjalnych oznakowanych pojemników 

znajdujących się w placówkach oświatowych, sklepach, Urzędzie Gminy Grudusk oraz  

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Akumulatory 

samochodowe i przemysłowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 

prowadzących ich sprzedaż, bądź wymianę. Akumulatory samochodowe i przemysłowe 

nabyte poza placówkami usługowymi lub handlowymi należy oddawać do punktów 

skupu, 

5) odbiór chemikaliów prowadzony będzie na zasadzie dostarczania tych odpadów przez 

mieszkańców gminy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

6)    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 powinny być przekazywane do punktów zbiórki tych odpadów lub do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),  

7)   w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej właściciele nieruchomości przekazują 

przedsiębiorcy bioodpady w workach koloru brązowego lub korzystają z 

przydomowego kompostownika. 

8) jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne tj. odpady 

działalności gospodarczej w tym rolniczej podlegają on obowiązkowi oddzielnego 

gromadzenia, odbioru i unieszkodliwienia, według zasad i wymagań określonych 

innymi przepisami. 

 

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do:  

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości 

jezdnię. Należy również podjąć działanie powodujące usunięcie lub ograniczenie śliskość 

chodnika. Piasek oraz inny materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Inne zanieczyszczenia należy 

umieszczać w stosownych pojemnikach. 

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na 

jezdnię; 
2) usuwania niezwłocznie  sopli i nawisów śnieżnych z dachu, rynien i innych części budynku 

stwarzających zagrożenie dla przechodniów, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów.  
 

7. Właściciel nieruchomości zapewnia: 

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na 

utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. 

Ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

2) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą się 

odbywać, na terenie nieruchomości, tylko wtedy, gdy nie spowodują 

zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady będą gromadzone w 

odpowiednich pojemnikach i usuwane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 



   

 

§ 4. 

 

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do: 

1) podpisania umowy na odbiór odpadów z prowadzonej działalności na zasadach 

cywilno-prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk. 

 

§ 5. 

 

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku 

publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach koszy na 

nieczystości stałe  i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich 

przepełnienia. 

 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także: 

1) zarządzających drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym, 
2) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. 

 

3. W celu uniknięcia zaśmiecania terenów przeznaczonych do użytku publicznego, osoby 

przebywające na tym terenie zobowiązane są do korzystania z koszy ulicznych.  

 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników                       

i worków oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

jak również utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów  

§ 6. 
 

1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Grudusk stosować należy: 

 

1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 

120 l lub 240 l wykonane z tworzywa sztucznego dostosowanego swoją 

grubością do ilości   i rodzaju odpadów,  

2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności co najmniej 700 l 

wykonane  z tworzywa sztucznego, lub kontenery o pojemności co najmniej 

1,1 m3, przy czym pojemność pojemników powinna być dostosowana do 

liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się 

oraz spełnione były wymagania określone w regulaminie, 

3) prowadzący działalność gospodarczą handlową, usługową, biurową lub 

produkcyjną zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej 

jeden pojemnik  o pojemności minimum 120 l na daną frakcję odpadów, 

dotyczy to również każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, 

usługowego, biurowego  itp., będącego we własności lub posiadaniu tego 

samego prowadzącego działalność gospodarczą; w przypadku przepełniania 

się pojemników, spełniających określone normy właściciel zobowiązany jest 

do wyposażenia nieruchomości  w pojemnik o pojemności 240 l., 

 



2. Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zakupić we własnym zakresie, zaś worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dla frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) są dostarczane właścicielom nieruchomości  

przez podmiot odbierającym odpady komunale. ? 

 

3. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

selektywny, powinny być utrzymane w kolorze:  

 
1) niebieskim z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, 

odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, 

2) zielonym z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym odpadów 
opakowaniowych ze szkła, 

3) żółtym z przeznaczeniem do gromadzenia metali, w tym odpadów 

opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów 

opakowaniowych  z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych,  

4) brązowym z przeznaczeniem do gromadzenia bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, 

5) czarnym z przeznaczeniem do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych 

(pozostałych po wysegregowaniu frakcji), 

6) białym – z przeznaczeniem do gromadzenia popiołu. 

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 

opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym 

pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 

oraz zabudowie wielorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD o pojemności 

minimum 120 l    w kolorystyce, o której mowa w ust. 3, oraz 6.  

6. W przypadku nie prowadzenia przez mieszkańca selektywnego zbierania odpadów 

zgodnie z § 3 ust. 2 oraz ust. 3 powyżej pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów nie zebranych w sposób selektywny (zmieszanych) powinny być utrzymane w 

kolorze czarnym. 

7. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu na tle o 

powierzchni o wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm, odpowiadającym kolorom dla 

danego rodzaju odpadu określonym w ust. 3, widoczny napis: 

1) „PAPIER’’ - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 1, 
2) „SZKŁO” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 2, 
3) ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE’’- w przypadku pojemnika na odpady 

określonego w ust. 3 pkt 3, 

4) „BIO” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 4, 

5) ,,ODPADY ZMIESZANE’’ - w przypadku pojemnika na odpady określonego               

w ust. 3 pkt 5, 

6) „POPIÓŁ” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust.3 pkt 6. 

a w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańca selektywnego zbierania odpadów 

zgodnie z § 3 ust. 2 oraz ust. 3 powyżej, dla pojemnika określonego w ust. 6 napis: 

„ZMIESZANE” 

8. W okresie do 31 grudnia 2020 r. roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach 



oraz z tworzywa innego niż wskazane w ust. 3, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z 

ust. 7, a także dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dopuszcza się 

stosowanie innych wielkości pojemników niż określone w § 6 ust. 1, przy czym ich 

pojemność musi spełniać wymogi określone  w § 6 ust. 1. 

9. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych (tj. odpadów o których mowa w ust. 6 

oraz odpadów, o których mowa w § 3 ust. 4): 

1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na 

której powstają odpady komunalne, następuje w pojemnikach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2. 

 
§ 7. 

 
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu 

umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, tak 

aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.  

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 

1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy 

krawędzi jezdni do godziny 7:00.  

3. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający 

zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do 

jego wnętrza wód opadowych. 

§ 8. 
 
 

1. Utrzymywanie pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                                  

i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i powinno być 

dokonywane poprzez: 

1) umieszczanie w pojemnikach i workach o określonych kolorach lub oznaczeniach 

wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych, 

2) dokonywanie okresowych przeglądów i dezynfekcji pojemników, 

3) gromadzenie odpadów w pojemniku i worku w ilości niepowodującej jego 

przeciążania oraz zabezpieczenia worków przed możliwością ich rozerwania 

przez zwierzęta, 

4) pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być szczelne i nieuszkodzone 

ustawione na równej powierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia 

pojemników i worków właściciel nieruchomości winien utrzymać w należytej 

czystości.  

 

§ 9. 

 

1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w 

miejscach i na drogach publicznych: 

1/ prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach 

publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., 

pojemniki (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 35 l, przeznaczone dla 



klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności 

handlowo-usługowej itp.; 

2/ miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parkingi są 

przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej 

obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb, 

b/ minimalną pojemność koszy ulicznych określa się  na 35 l, z tym, że uzależniona ona będzie od 

nagromadzania się odpadów, 

c/ na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie 

ma to  w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, 

d/ powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem 

wiatru   i innych czynników zewnętrznych. 

 

 
Rozdział 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 10. 
 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów z nieruchomości winna być dostosowana do ilości                           

i rodzaju powstających na niej odpadów. 

2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych, powinny być odbierane 

z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące 

odpady komunalne, z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie,  

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące 

odpady komunalne, z budynków mieszkalnych wielolokalowych – w okresie od 

kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień,  a w pozostałym okresie 

raz na dwa tygodnie.  

3) Pozostałe odpady komunalne segregowane: papier, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popiół - raz na dwa tygodnie. 

4) w przypadku odpadów - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon-z zastrzeżeniem 

obowiązujących limitów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych z zastrzeżeniem obowiązującego limitu dla jednego 

gospodarstwa domowego - za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby 

pozbycia się odpadu komunalnego należy  dostarczać do Punktu  Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

§ 11. 

 

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z 

terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych lub segregowanych w sposób 

obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i przekazywanie 

przedsiębiorcy wpisanemu do właściwego rejestru działalności regulowanej. 



2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych w sposób obejmujący: 

1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru i tektury w jednym pojemniku  lub 

worku, 

 

2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła bezbarwnego i kolorowego w jednym 

pojemniku lub worku,  

 

3) gromadzenie i przekazanie odpadów z metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku,  

 

4) gromadzenie i przekazywanie bioodpadów, w jednym pojemniku lub worku, 

 

 

5) gromadzenie i przekazanie odpadów komunalnych nie ujętych w pozostałych punktach 

tego ust. w jednym pojemniku, 

 

6) poddanie bioodpadów w pierwszej kolejności  kompostowaniu na terenie 

nieruchomości, na której powstały.  

Bioodpady powstające na terenie nieruchomości mogą być kompostowane we 

własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach usytuowanych na 

terenie nieruchomości. Posiadanie kompostownika zwalnia właściciela 

nieruchomości z posiadania pojemnika lub worka. 

 

 W przypadku braku takich możliwości należy odpady roślinne przekazywać 

podmiotowi  odbierającemu odpady komunalne (razem   z selektywną zbiórką 

odpadów. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla 

użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

 

 

7) dostarczanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, których adres i godziny przyjęć będzie dostępny na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w sposób ogólnie 

przyjęty w gminie. 

 

8) przekazywanie zużytych baterii i małych akumulatorów, odpadów niebezpiecznych 

przeterminowanych leków i chemikaliów, pozostałych odpadów niebezpiecznych, w 

szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, aerozoli, 

środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz 

opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych, do Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), których adres i godziny 

przyjęć odpadów będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Grudusk oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminie. 

9) popiół – gromadzenie i przekazywanie popiołu w jednym pojemniku lub worku. 

 



 

 

§ 12. 

 

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony w zabudowie wielorodzinnej należy samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej 

muszą być gromadzone w udostępnionych przez podmiot odbierający odpady kontenerach na 

zamówienie, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu oraz nie powodującym 

utrudnień w korzystaniu  z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. 

 

§ 13. 

 

1.  Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru nie wolno 

wrzucać: 

a) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

b) papieru lakierowanego i powleczonego folią i parafinowanego, 

c) papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

d) kartonów po mleku i napojach, 

e) papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

f) kalki technicznej, 

g) tapet, papierów ściernych, 

h) pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych. 

 

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła, nie można 

wrzucać: 

a) ceramiki (porcelany, fajansu, talerzy, doniczek), 

b) szkła okularowego, 

c) kryształów, szkła żaroodpornego, 

d) zniczy z zawartością wosku, 

e) żarówek i świetlówek, lamp, reflektorów 

f) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 

g) luster, 

h) szyb okiennych i zbrojonych, 

i) termometrów. 

 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania metali i tworzyw 

sztucznych, nie można wrzucać: 

a) butelek i pojemników z zawartością, 

b) plastikowych zabawek, 

c) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 

d) opakowań po olejach silnikowych, 

e) opakowań po środkach chwasto – i owadobójczych, 

f) części samochodowych, 

g) zużytych baterii i akumulatorów, 

h) puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

i) zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 

 

 

4. Do odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wyrzucać:  



 odpadów kuchennych mięsnych, kości zwierząt, 

 oleju jadalnego, 

 odchodów zwierząt, 

 popiołu z węgla kamiennego, 

 leków, 

 drewna impregnowanego, 

 płyt wiórowych i pilśniowych MDF, 

 roślin porażonych chorobami grzybiczymi, bakteryjnymi i wirusowymi, 

 ziemi i kamieni.’’ 

§ 14. 

 

1/Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego: 

a/  z koszy ulicznych i przystankowych - co najmniej raz w tygodniu, 

b/  niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, określonej w punkcie 1, zarządzający 

obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby 

nie dopuścić do przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię, 

c/ właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani 

usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu. 

 

§ 15. 

 

1. Ustala się wymagania w zakresie gromadzenia,  częstotliwości i sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych: 

1/ właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez dostosowanie wielkości 

zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających 

na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez 

dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi 

zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia 

ich oczyszczania, 

2/właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je                                     

z częstotliwością, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się na 

powierzchnię gruntu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie 

ich nie częściej niż raz w tygodniu, 

3/ opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego. 

4/ częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z 

ich instrukcji eksploatacji. 
 
 

Rozdział 5 
 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2022 

§ 16. 

1. Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim funkcjonuje w oparciu o regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Odpady komunalne zmieszane i bioodpady mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach  

wskazanego w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 

regionu dla Gminy Grudusk. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno 

odbywać się w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji 



Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miejsca wytwarzania 

odpadów. 

2. Odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod 

warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych 

funkcjonujących na obszarze regionu.  

3. Odpady zabierane selektywnie, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji 

regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub przypadku braku 

takiej możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych lub zastępczych 

wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.  

4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 

rejestrować masę odebranych w danym dniu roboczym poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1/ minimalizacji wytworzonych odpadów. 

 

Rozdział 6 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

§ 17. 

 

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.  

 

§ 18. 

 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1/ zakaz wypuszczania  zwierząt domowych  bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie 

wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania, 

2/ na terenach przeznaczonych do  wspólnego użytku prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej 

za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, także w nałożonym kagańcu i pod opieką 

osoby dorosłej, która zapewni sprawowanie nad nim kontroli, 

3/ dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod 

warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa, nie dotyczy ras 

psów uznanych za agresywne, 

4/ utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, by zwierzęta nie 

zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, 

5/ utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania 

odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności  z 

chodników, parkingów, terenów  zielonych, itp.; Odchody zwierząt można umieszczać pojemnikach na 

odpady „zmieszane”; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników, 

6/ w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

    a/ stały i skuteczny dozór, 

    b/ zabezpieczenia przed wydostaniem się z pomieszczeń gadów, ptaków, owadów i  innych zwierząt 

przetrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych lub użytkowych. 

 

§ 19. 

 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Grudusk reguluje Uchwała Rady 

Gminy Grudusk w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk.                         



Rozdział 7 

 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej oraz wprowadzenia zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 20. 

 

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej winna być 

usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i 

porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza i wody oraz innych uciążliwości 

dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na ich stały pobyt lub w bezpośredniej bliskości 

tych pomieszczeń, a ponadto powinna odpowiadać warunkom szczególnym określonym w niniejszym 

rozdziale. 

 

§ 21. 

 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 

przemysłowe, ogrody działkowe. 

 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:  

a/ posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt  

b/ wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną    

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

 

3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów 

wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz wójt. 

 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani 

są ponadto: 

a/ przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych, 

b/ gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla 

ścieków; 

c/ składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na 

terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 

d/ przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do 

roku wiosną i jesienią,  

 e/ pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w 

taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich.  

 

5. Wprowadza się zakaz: 

a/ wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na boiskach sportowych, zieleńcach, skwerach, 

parkach itp., 

 b/ składowania obornika na skłonach terenowych, jeżeli może to powodować spływ wycieku na 

sąsiednią nieruchomość lub drogę. 

 

§ 22. 

 

Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zabezpiecza nieruchomość przed 

opuszczeniem jej przez zwierzęta. 

 

 



 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. 

 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a/ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi 

do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami,  

 

§ 24. 

 

1. Deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu wrześniu lub październiku, przy użyciu 

środków gryzoniobójczych, o ile na obszarach wskazanych w § 25 ust. 1 stwierdzono 

występowanie gryzoni, a także na każde wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Ciechanowie. 

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Rada Gminy Grudusk w 

uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości 

poprzez uchwałę. 

 

Rozdział 9 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25. 

 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt 

Gminy Grudusk. 

2. Upoważnieni przez Wójta Gminy Grudusk pracownicy do kontroli na mocy odrębnych 

przepisów są uprawnieni do wykonywania czynności w zakresie stosowania Regulaminu.  

 

 

 


