UCHWAŁA NR XXII/135/2016
z dnia 22 czerwca 2016r.
Rady Gminy Radzanowo
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Radzanowo po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo w brzmieniu
określonym w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Radzanowo.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radzanowo i w poszczególnych sołectwach
Gminy Radzanowo.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz 250)
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, który stanowi akt prawa miejscowego.
Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące każdego podmiotu
znajdującego się na terenie gminy, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli
nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi, firmy, zarządzających drogami itp.
Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dotyczy on m. in. wymagań
na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu
art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz 87). gdzie ustawodawca określił,
że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust.
3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie
dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt
Regulaminu uzyskał pismem znak: PPIS/HKN/41/16/LL/3796/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku
pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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Załącznik do uchwały nr XXII/135/2016
Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY RADZANOWO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Radzanowo.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
250) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn,
zm.)
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
2. właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy;
3. nieruchomościach zamieszkałych – rozumie się przez to nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy;
4. harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram wywozu odpadów obowiązujący
na terenie Gminy Radzanowo;
5. bioodpadach i odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zdefiniowane w art. 3
ust. 1 pkt 1 oraz 12 ustawy o odpadach. Do bioodpadów można zaliczyć odpady
organiczne powstające w kuchni w gospodarstwie domowym, gastronomii, zakładach
zbiorowego żywienia. Odpady zielone to: części roślin, trawa, liście, gałęzie z wyjątkiem
odpadów z czyszczenia ulic i placów.;
6. chodniku – rozumie się przez to część drogi przeznaczoną do ruchu pieszego zgodnie z
art. 2 ust. 9 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
7. deklaracji – rozumie się przez to dokument określony w art. 6m ucpg.
Dokument ten jest wypełniany i składany przez właściciela nieruchomości w którym
wskazana jest stawka opłaty oraz określona ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Deklaracja stanowi również podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.;
8. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1
ucpg;
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9. odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – rozumie
się przez to frakcję odpadów komunalnych m. in. takich jak: deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, płytki, gruz ceglany i betonowy, drzwi.;
10. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt
7 ustawy o odpadach.;
11. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to frakcję odpadów
komunalnych oznaczonych kodem 20 03 07 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie katalogu odpadów np.: meble, dywany, rowery, duże zabawki,
materace.;
12. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust.4
ustawy o odpadach to znaczy odpady charakteryzujące się właściwościami żrącymi,
toksycznym, wybuchowymi bądź łatwopalnymi.;
13. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ucpg;
Zbiorniki bezodpływowe to instalacje lub urządzenia przeznaczone do czasowego
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.;
14. zużytym sprzęcie elektronicznym lub elektrycznym – rozumie się przez to sprzęty,
urządzenia, które do prawidłowego działania potrzebują prądu elektrycznego są to np.:
sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, zegarki elektroniczne.;
15. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta przebywające w domu z ludźmi
lub innych pomieszczeniach i towarzyszące człowiekowi w codziennym życiu są to np.:
psy, koty, króliki, chomiki.;
16. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to takie zwierzęta jak: świnie, bydło
drób, kozy, pszczoły, konie, osły.
17. firmie – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg.
§3
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Radzanowo obejmujących i dotyczących:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art 4a ucpg,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
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3)
4)
5)

6)

7)

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 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;
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023;
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach;
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości
§4

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości należy do jej właściciela i
realizowane jest przez:
1) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości w odpowiednich
pojemnikach lub workach i ich przekazywanie firmie odbierającej odpady komunalne z
terenu Gminy Radzanowo;
2) zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2b) – 2m),
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów zielonych,
i) papieru,
j) szkła,
k) opakowań wielomateriałowych,
l) tworzyw sztucznych,
ł) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
m) metali.
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i
gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z
częstotliwością określoną w rozdziale IV, w terminach wyznaczonych harmonogramem
dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości.
§5

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej
granicy; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym
jest dopuszczony postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań
usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; piasek i sól użyte do tego
celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni w sposób
niezagrażający istniejącej zieleni. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z
dróg publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób
nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu z
okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.
6. Zarządzający drogami zobowiązani są do systematycznego zbierania i uprzątania odpadów z
placów, dróg publicznych, chodników, ciągów pieszo – jezdnych, dróg rowerowych,
przystanków, torowisk, przepustów, przejść pod mostami i wiaduktami w granicach działek,
na których obiekty te są zlokalizowane; uprzątania błota, śniegu i lodu niezwłocznie po
opadach oraz posypania piaskiem; uprzątania piasku i soli stanowiących pozostałość po
zabiegach związanych z ich zimowym utrzymaniem; zbierania i pozbywania się odpadów
zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych zlokalizowanych przy drogach
publicznych; zbierania i pozbycia się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi.
7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady oraz ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
8. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się piaskownice przeznaczone dla dzieci mają
obowiązek wymiany piasku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające
zakażeniami chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi,
co najmniej raz w roku, po sezonie zimowym, najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.
9. Placówki handlowe, gastronomiczne oraz prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani
do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ustawienia
pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów.
10. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek
zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.
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§6
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być
odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji,
3) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do
tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach,
2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana kół,
świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp.),
3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
4) zgody właściciela nieruchomości.

§7
Na terenie Gminy Radzanowo zabrania się:
1. Umieszczania w workach frakcji odpadów niezgodnych z jego przeznaczeniem;
2. Umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii i
akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pojemnikach do
tego nie przeznaczonych;
3. Umieszczania w pojemnikach: śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, zwłok zwierzęcych;
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§8
Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;
4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;
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5) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w
stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120L;
7) kosze uliczne o pojemności od 18 do 60 L;
8) inne pojemniki i kontenery.
§9
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) do 3 osób – o pojemności 120 L;
2) do 4-6 osób – o pojemności 240 L;
3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności 240 L i 120 L;
4) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 2 x 240 L;
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy oraz
właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach
tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 3 x 240 L;
2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 1100 L,
3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100 L i 120 L
3.
Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały
określone w ust. 1.
Ogólne zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
§ 10
Odpady opakowaniowe z papieru, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe należy w miarę
możliwości trwale zgnieść przed ich włożeniem do worka.
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy barwy oraz
minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania selektywnego
odpadów na terenie nieruchomości:
1) przezroczysty o pojemności 120L: papier (w tym opakowania, gazety, czasopisma,
itd.), tworzywa sztuczne;
2) czarny o pojemności 120L: szkło, metal, opakowania wielomateriałowe;
3) odpadów z remontu – pojemność pojemnika w zależności od ilości wytwarzanego odpadu.
4) odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, opakowania po substancjach
niebezpiecznych, przeterminowane leki) należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
skrócie PSZOK.
5) odpady wielkogabarytowe – wystawiamy do miejsca zbiórki odpadów lub odwozimy do
PSZOK.
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6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy do miejsca zbiórki odpadów lub
odwozimy do PSZOK.
7) odpady ulegające biodegradacji należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i
przekazać do PSZOK.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników, worków przy zachowaniu minimalnej
pojemności.
3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych
kompostownikach.
§ 11
1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego
pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 240 L;
2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 240 L i 120 L;
3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 3 x 240 L;
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych pojemników
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone
w ust. 1.
§ 12
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w
budynkach jednorodzinnych, barwy oraz minimalną pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:
1) przezroczysty o pojemności 120L: papier (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
tworzywa sztuczne;
2) czarny o pojemności 120L: szkło, metal, opakowania wielomateriałowe;
3) odpadów z remontu – pojemność pojemnika w zależności od ilości wytwarzanego odpadu.
4) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych
kompostownikach.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników przy zachowaniu minimalnej pojemności.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, minimalną pojemność urządzenia przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na
poziomie pojemnika 1100 L.
4. Ust. 3 stosuje się również odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i
odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1.
§ 13
§ 9–12 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo
zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.
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§ 14
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub
hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x 240 L,
2) nie więcej niż 11 i nie mniej niż 20 osób – o pojemności 1100 L,
3) nie więcej niż 21 osób i nie mniej niż 40 osób, 1100 L, 2 x 240 L.
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych pojemników
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone
w ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, § 11 ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską
działalność gospodarczą.
4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską
działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego
zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) przezroczysty: papier (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), tworzywa sztuczne;
a) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 240 L;
b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x 240 L;
2) czarny: szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, o pojemności:
a) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 240 L;
b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności 2 x 240 L;
§ 15
1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, urzędów, jeżeli z takiego urządzenia
korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych
instytucji) osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 10 – 2 x 240 L,
2) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 – 2 x 240 L albo 1 x 1100 L.
2. Ust.
1
stosuje
się
odpowiednio,
jeżeli
z
pojemnika
przeznaczonego
do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
3. § 13 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących działalność
w zakresie użyteczności publicznej.
§ 16
1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:
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1) w terenie niezabudowanym – 40 L, usytuowane w odległości co najmniej 5 km od
kolejnego urządzenia;
2) w terenie zabudowanym – od 18 L do 60 L usytuowane w odległości
co najmniej 500 m od kolejnego urządzenia.
§ 17
1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 9-15 rodzaju
minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio; do właścicieli nieruchomości
prowadzących ogrody działkowe § 11 i 12 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż do
odpadów biodegradowalnych w zakresie liści i traw (odpady zielone) ustala się minimalny
rozmiar pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na poziomie 1100 L,
jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób.
2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą
stosować pojemniki określone w § 8.
3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z
której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być
ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone
przed zbieraniem wody.
4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim
stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje raz w miesiącu.
5. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 18
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i
porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach a następnie przekazanie ich firmie
odbierającej odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich
wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
Niewystawienie pojemnika i worków przed bramę posesji lub do drogi może skutkować brakiem
odbioru odpadów w wyznaczonym dniu.
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4. W przypadku, gdy dojazd ciężkim sprzętem do posesji jest szczególnie utrudniony,
właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemnika i worków do drogi
publicznej, z której odbiór odpadów komunalnych będzie możliwy.
5. Właściciele nieruchomości mogą odpady selektywnie zebrane zanieść lub zawieźć do
PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzonego w Gminie
Radzanowo, który mieści się na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości
Woźniki. Każdy mieszkaniec Gminy Radzanowo może bezpłatnie oddać do ww punktu takie
odpady jak:
- popiół;
- papier i tektura;
- metal;
- tworzywa sztuczne;
- szkło;
- opakowania wielomateriałowe;
- bioodpady i odpady zielone;
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
- meble i odpady wielkogabarytowe;
- odpady niebezpieczne, chemikalia, przeterminowane leki;
- zużyte opony;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- baterie i akumulatory.
6. Odpady niebezpieczne, takie jak: przeterminowane leki lub opakowania po lekach
(blistry, butelki) można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, o ile
apteki prowadzą taką zbiórkę.
7. Niepotrzebne, niezniszczone ubrania i buty można umieszczać w pojemnikach na odzież
używaną.
§ 19
1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej
1 raz na miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej
1 raz w tygodniu.
§ 20
1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)b–
2)ł co najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z
terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w tygodniu.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z
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terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1
pkt 2)b–2)m co najmniej 1 raz w tygodniu.
§ 21
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i
sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Mazowsza
§ 22
1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane we własnym
zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości, a w przypadku braku takiej możliwości, odpady takie należy dostarczyć
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Firma odbierająca odpady zobowiązana jest przekazać w pierwszej kolejności do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) odpadów
zmieszanych i odpadów zielonych.
3. W przypadku braku instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odpady powinny
być kierowane do instalacji zastępczych do czasu uruchomienia RIPOK, wyznaczonych
dla regionu.
4. W przypadku wystąpienia awarii instalacji odpady powinny być kierowane do instalacji
zastępczej obsługi.
5. Gmina Radzanowo należy do Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami zw. Regionem
Płockim.
1. W Regionie Płockim ustalono: Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych:
1. Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP:
1) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka - Zakład mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Kobiernikach gm.
Stara Biała;
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Zakład mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w
m. Poświętne, gm. Płońsk;
2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostowanie:
1) Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostowania odpadów zielonych w m. Bielice, gm.
Sochaczew.
3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania składowiska:
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1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów komunalnych
w m. Rachocin, gm. Sierpc.
2. W Regionie Płockim ustalono następujące instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK.
1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierpcu – Sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz selektywnie zebranych - w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc.
2) PPHU Zebra S.J. w Sochaczewie - Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
selektywnie zebranych - ul .Chemiczna 8, Sochaczew.
3) Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie (ZURiK) - Sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych – Pl. Piłsudskiego 3, Żuromin.
4) ZUOK Kobierniki k/Płocka Sp. zo.o. – Kompostownia odpadów zielonych - w m.
Kobierniki, gm. Stara Biała.
5) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku – Kompostownia odpadów Zielonych –
w m. Poświętne, gm Płońsk.
6) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku – Składowisko odpadów w
m. Jaskółowo, gm. Nasielsk.
7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – Składowisko odpadów w m.
Zakroczym, gm. Zakroczym.
8) Remondis Drobin Komunalna Sp. z o. o. w Drobinie - Składowisko odpadów
komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin.
9) PGK Sp. zo.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych w m. Dalanówek, gm. Płońsk.
10) ZURiK, Pl. Piłsudskiego 3, Żuromin - Składowisko odpadów komunalnych w m.
Brudnice, gm Żuromin.
11) Wójt Gminy Mochowo - Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy, gm.
Mochowo.
12) Wójt Gminy Kuczbork-Osada - Składowisko odpadów w m. Kuczbork-Wieś.
13) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o. o. - Składowisko
odpadów komunalnych w m. Kobierniki, gm. Stara Biała.
3. Niektóre wymagania wynikające z WPGO dla Mazowsza.
1) inne rodzaje odpadów zebranych selektywnie lub wyodrębnionych z odpadów zmieszanych
mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do innych instalacji przetwarzających odpady
(sortowni odpadów selektywnie zebranych, w tym opakowaniowych, instalacji: produkcji
komponentów paliwa alternatywnego, zagospodarowania gruzu budowlanego,
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, czy zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego),
1) odpady selektywnie zebrane powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji
regionalnych , które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania; w przypadku braku
takiej możliwości mogą być kierowane do innych instalacji przetwarzających frakcje
odpadów selektywnie zebranych.
§ 23
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane
są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych
od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady.
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ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 24
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na
terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy
ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób
agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza że pies reaguje w
każdej sytuacji na komunikat opiekuna.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w
pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
wydostanie się psa na zewnątrz,
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych,
lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób
niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ją firmie mającej zezwolenie na
odbiór, transport zwłok zwierzęcych do najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 25
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
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2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w
obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.
ROZDZIAŁ VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 26
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu
pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy
Radzanowo określi w uzgodnieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym obszary
podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia poprzez zarządzenie.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 27
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy.
2. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ucpg na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty udostępnia się informacje o:
a) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne;
b) miejscach zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady;
c) osiągniętych w danym roku poziomach recyklingu, odzysku i ograniczeniu masy odpadów
komunalnych przekazywanych do składowania;
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
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