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UCHWAŁA Nr 43/IV/07 
RADY GMINY CZERNICE BOROWE 

z dnia 20 lutego 2007 r. 
 

 
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Czernice Borowe 
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008                
z późniejszymi zmianami) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przasnyszu Rada Gminy Czernice Borowe uchwala "Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe" w brzmieniu: 
 
 

REGULAMIN 
 UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY  

CZERNICE BOROWE 
 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

1. Regulamin niniejszy określa: 
 

1). Obowiązki i prawa uŜytkowników nieruchomości oraz wymagania wobec nich              

w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów. 

2). Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych. 

3). Zasady i sposoby gromadzenia odpadów. 

4). Wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami. 

5). Częstotliwość i zasady wywozu odpadów komunalnych. 

6). Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

7). Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 
 

2. Regulamin niniejszy obowiązuje: 
 

1). właścicieli i zarządców nieruchomości; 
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2). uŜytkowników lokali, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów 

handlowych, gastronomicznych, magazynowych i obiektów uŜyteczności publicznej; 

3). jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne będące 

właścicielami lub zarządcami terenów i obiektów słuŜących komunikacji publicznej        

i terenów zielonych; 

4). jednostki wywozowe oraz właścicieli i zarządców obiektów słuŜących 

unieszkodliwianiu lub wykorzystaniu odpadów; 

5). wykonawców jako odpowiedzialnych za nieruchomości będące w stanie budowy. 

 
3. Postanowienia regulaminu mogą być zmienione wyłącznie uchwałą Rady Gminy. 
 
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 
1). ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości            

i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. . Nr 236, poz. 2008.); 
 

2). nieruchomości - rozumie się przez to budynek lub część budynku, a takŜe grunt 
niezabudowany lub zabudowany, stanowiący odrębny przedmiot własności; 

 
3). właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, właścicieli 

lokali w budynku wielorodzinnym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, 
uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 
nieruchomością; 

 
4). odpadach komunalnych – rozumie się przez to stałe i ciekłe odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, obiektach uŜyteczności publicznej i obsługi ludności, 
a takŜe w pomieszczeniach uŜytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez 
wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach 
bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, 
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych; 

 
5). odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje 

pochodzenie, skład biologiczny, chemiczny oraz inne właściwości i okoliczności 
stanowią zagroŜenie dla Ŝycia ludzi albo dla środowiska; 

 
6). odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to organiczne składniki 

odpadów, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów; 

 
7). odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które posiadają duŜe 

rozmiary i nie mieszczą się w typowych pojemnikach, np.: zuŜyte meble, sprzęt 
gospodarstwa domowego, wózki, itp.; 
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8). urządzeniach na odpady – rozumie się przez to kosze, pojemniki oraz worki wykonane       
i słuŜące tylko do gromadzenia odpadów; 

 
9). nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 

w zbiornikach bezodpływowych, 
 

10). selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów 
odpadów: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, puszek, odzieŜy i innych odpadów do 
przeznaczonych  na nie pojemników; 

 
11). zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 
  

12). odbiorcy odpadów - rozumie się przez to podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych, posiadający zezwolenie właściwego organu na obszar 
Gminy Czernice Borowe; 

 
13). zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 

 
14). zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach 

hodowlanych i produkcyjnych, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli                
i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

 
15). zabudowie zwartej – rozumie się przez to tereny wyposaŜone w budynki i budowle             

o róŜnych rodzajach uŜytkowania na działkach tworzących zgrupowania nieruchomości 
(budynki jednoszeregowe, budynki wielokondygnacyjne i wielorodzinne, zabudowa 
przemysłowa, magazynowo – składowa); 

 
16). zabudowie rozproszonej – rozumie się przez to tereny pozostałe, w tym rolne               

z zabudową zagrodową oraz budynki jednorodzinne wolnostojące i letniskowe               
o zabudowie luźnej.  

 
 

§ 2. 
OBOWIĄZKI I PRAWA U śYTKOWNIKÓW NIERUCHOMO ŚCI ORAZ WYMAGANIA 
WOBEC NICH W ZAKRESIE GROMADZENIA I USUWANIA ODPADÓ W 
 
 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 
 

1). wyposaŜenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i utrzymywanie ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w przypadku braku 
moŜliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania przepisów odrębnych; 
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2). wyposaŜenia nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów stałych             

i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
 

3). prowadzenia selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na terenie 
nieruchomości; 

 
4). wyposaŜenia nieruchomości w typowe urządzenia do selektywnego gromadzenia stałych 

odpadów komunalnych; 
 

2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwolnieni są właściciele lub uŜytkownicy 
niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, Ŝe na 
tej działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

 
3. Na właścicielu nieruchomości ciąŜy obowiązek zawarcia z odbiorcami odpadów umów na 

odbieranie odpadów komunalnych i okazania ich uprawnionym instytucjom i osobom, wraz     
z dowodami uiszczenia opłat z tego tytułu. 

 
4. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 3, wójt gminy 

wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy 
uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróŜnienia. W takich przypadkach 
gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych a decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności.  

 
5. Dokumenty stwierdzające opłacenie wywozu odpadów naleŜy przechowywać przez okres 

trzech lat. 
 

6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek: 
 

1). likwidacji śliskości chodników i ciągów pieszych, połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, 
poprzez posypywanie piaskiem, który naleŜy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
jego zastosowania; 

 
2). zamiatania, oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników 

połoŜonych wzdłuŜ ich nieruchomości; 
 

3). oczyszczania ze śniegu ciągów pieszych, będących częściami dróg wewnętrznych, na 
terenach objętych zabudową, wzdłuŜ ich nieruchomości; 

 
4). usuwania nawisów sopli lodu z okapów, rynien, śniegu z dachów i gzymsów budynków, 

niezwłocznie po ich powstawaniu, a mogących zagrozić ludziom lub mieniu;  
 

5). usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających się nad chodnikami, ciągami pieszymi       
i komunikacyjnymi lub zawęŜających ciągi komunikacyjne i utrudniających ich 
funkcjonalne wykorzystanie; 
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6). usuwania rosnących na nieruchomościach chwastów szpecących otoczenie 
i powodujących zachwaszczanie gruntów sąsiednich; 

 
7). pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez 

prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników 
inwazyjnych; 

 
8). usuwania z terenu nieruchomości odpadów budowlanych. 

 
6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie dróg publicznych naleŜy do ich 

zarządców, a w przypadku przystanków komunikacyjnych do uŜytkujących je 
przedsiębiorców.  

 
7. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, winny być wyposaŜone w urządzenia 

do gromadzenia odpadów w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości.                  
W szczególności urządzenia te winny być umieszczone przy wejściu do obiektu lub na ich 
teren. 

 
8. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach nie wymienionych w ustawie oraz 

w niniejszym regulaminie naleŜy do Gminy. 
 

9. Organizatorzy imprez mają obowiązek utrzymania porządku w czasie imprezy, poprzez 
zapewnienie odpowiedniej ilości koszy i szaletów oraz uporządkowania terenu w ciągu 24 
godzin po ich zakończeniu. 

 
10. Właściciel nieruchomości zabudowanej ma obowiązek oznaczenia budynku, lokalu lub 

pomieszczenia numerem porządkowym nadanym przez Gminę. 
 

11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawy poza warsztatami 
naprawczymi, moŜna wykonywać na terenie nieruchomości prywatnych pod warunkiem, iŜ 
powstające w ten sposób ścieki nie wydostają się na nieruchomość sąsiednią oraz nie 
powodują zanieczyszczania gruntu i wód, a powstałe odpady będą gromadzone i usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
12. Wraki pojazdów mechanicznych usuwają ich właściciele na złomowiska prowadzone przez 

uprawnione podmioty. W przypadku, gdy wrak pojazdu mechanicznego został porzucony,       
a odnalezienie ostatniego właściciela przedłuŜa się, usunięcie wraku pojazdu odbywa się         
w trybie wykonania zastępczego przez Gminę. 

 
13. Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, zabrania się: 

 
1). spalania odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych; 
 
2). niszczenia drzew, elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów poprzez naklejanie 

plakatów, reklam, pisanie haseł itp. bez zgody właściciela lub zarządcy obiektu. Plakaty, 
reklamy, nekrologi itp. powinny być umieszczane na odpowiednich tablicach ogłoszeń; 
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3). wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki przeznaczone do ich 
gromadzenia; 

 
4). wylewania do kanalizacji ściekowej i zbiorników bezodpływowych zuŜytych olejów, 

smarów i innych zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów; 
 

5). wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczone; 
 

6). zakopywania (dołowania) stałych odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów 
niebezpiecznych takich jak baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zuŜyte oleje, środki 
ochrony roślin itp. oraz padłych zwierząt; 

 
7). wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów 

komunalnych (ciekłych i stałych); 
 

8). gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gruzu, gorącego ŜuŜla i popiołu; 
 

9). gromadzenia w koszach ulicznych odpadów komunalnych powstających w lokalach 
handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych; 

 
10). wypalania łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, szlaków 

kolejowych, słomy na ścierniskach, trzcinowisk i sitowi;  
 

11). zaśmiecania lub zanieczyszczania dróg publicznych, niszczenia nawierzchni i urządzeń 
infrastruktury drogowej, zaorywania rowów; 

 
12). na terenach uŜyteczności publicznej:  

 
a. niszczenia elementów infrastruktury technicznej: altan, ławek, koszy na śmieci, 

wyposaŜenia boisk i placów, instalacji oświetleniowych, tablic informacyjnych i innych 
elementów; 

 
b. niszczenia roślinności niskiej i wysokiej; 

 
c. hałasowania i zachowywania się w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte normy; 

 
d. zanieczyszczania wody znajdującej się w ciekach i zbiornikach wodnych; 

 
e. wyrzucania i wylewania odpadów; 

 
f. palenia ognisk w miejscach do tego celu nie przeznaczonych; 

 
g. spalania odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na odpady.  
 

14. Na terenie Gminy dopuszcza się: 
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1). kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we 
własnym zakresie i na własne potrzeby; 

 
2). spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami 

i instalacjami do tego przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów; 
 

3). czasowe gromadzenie w pasie drogi błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
uprzątniętych z chodnika w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym                 
i pieszym. 

 
 

§ 3. 
URZĄDZENIA DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 
 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone 
w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie oraz, 
w stosunku do odpadów płynnych, wymaganiom przepisów sanitarnych, ochrony środowiska   
i prawa budowlanego. 

  
2. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych słuŜą wyłącznie do gromadzenia tych 

odpadów. 
 

3. Urządzeniami do gromadzenia odpadów komunalnych są: 
 

1). pojemniki o pojemności 110 – 120, 220 – 240 litrów, dostosowane do ręcznego                   
i mechanicznego rozładunku;  

 
2). kontenery o pojemności 1,1 i 7m3; 

 
3). worki o pojemnościach 60, 80, 110 – 120 litrów, z logo odbiorcy odpadów.  

 
4. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów powinny spełniać techniczne warunki 

bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być wyposaŜone w szczelną 
pokrywę. 

 
5. Gospodarstwa domowe na terenie gminy zostały wyposaŜone przez Gminę w pojemniki 

metalowe SM-110, 1 pojemnik na gospodarstwo domowe. 
 
6. Na terenach publicznych (drogach, placach, zieleńcach itp.) rozmieszcza się kosze uliczne     

w ilości zaleŜnej od natęŜenia ruchu pieszego, spełniające następujące wymagania: 
 

1). kosze uliczne o pojemności 20 – 70 litrów, powinny być dostosowane do ręcznego 
opróŜniania; 

 
2). wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny. 
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7. Liczba i wielkość pojemników, stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, musi zapewniać 
okresowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób 
przebywających okresowo, np. pracujących, oraz odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciele nieruchomości mają obowiązek 
wyposaŜyć nieruchomości w pojemniki, spełniające następujące warunki (przy częstotliwości 
wywozu jeden raz na miesiąc): 

 
1). 20 dm3/Mk (mieszkańca), jednak minimum pojemnik 110 dm3/nieruchomość; 
 
2). 3 dm3/1 ucznia (dziecko) i pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach              

i Ŝłobkach, jednak, co najmniej - pojemnik 110 dm3 na lokal; 
 

3). 50 dm3/10 m2 powierzchni w lokalach handlowych, jednak, co najmniej pojemnik 110 
dm3 na lokal; 

 
4). 20 dm3/1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, jednak, co najmniej 

pojemnik 110 dm3 na lokal; 
 

5). 110 dm3/10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych oraz 
produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych; 

 
6). 110 dm3/100 osób biorących udział w imprezie. 

 
8. Warunki selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” określa odbiorca odpadów. 
 
9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, stosuje się pojemniki zamknięte, siatkowe lub 

worki spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, stosownie oznakowane            
i przeznaczone wyłącznie do gromadzenia odpadów jednego rodzaju, wg. poszczególnych 
kategorii, przy zastosowaniu następujących kolorów: 

 
1). szkło białe – kolor biały; 
 
2). szkło kolorowe - kolor zielony; 

 
3). tworzywa sztuczne - kolor Ŝółty; 

 
4). papier – kolor niebieski; 

 
5). metal (aluminium) – kolor szary dla pojemników, kolor czerwony dla worków. 

 
10. Na terenie gminy znajduje się 5 „gniazd” selektywnej zbiórki odpadów, kaŜde wyposaŜone    

w 4 pojemniki 1,1m3 z przeznaczeniem: na szkło białe, szkło kolorowe, makulaturę i plastik. 
Pojemniki ustawione są w miejscowościach: Borkowo Falenta, Czernice Borowe 2 kpl., 
Rostkowo, Węgra. 

  
11. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić naleŜy akcję informacyjno – 

edukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego. 
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12. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do odbioru po indywidualnym 

uzgodnieniu z odbiorcą odpadów w celu jak najszybszego ich usunięcia.  
 

13. Odpady niebezpieczne, jak. np. baterie, akumulatory, zuŜyty sprzęt elektroniczny                   
i elektryczny, będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez odbiorcę odpadów, po 
indywidualnym uzgodnieniu. 

 
14. Dopuszcza się organizowanie innych form zbierania odpadów niebezpiecznych, przy 

zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, polegających w szczególności na 
rozmieszczaniu na terenie gminy specjalnych urządzeń przystosowanych do gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych. 

 
 

§ 4. 
ZASADY I SPOSOBY GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
 

1. KaŜda nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania 
zbiorowego lub obiektami uŜyteczności publicznej, winna być wyposaŜona w miejsce do 
ustawienia pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych, które winno być 
utrzymywane w czystości i porządku. 

 
2. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać równą i utwardzoną nawierzchnię 

zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota oraz nie moŜe stwarzać utrudnień dla 
uŜytkowników i właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

 
3. Pojemniki na stałe odpady komunalne naleŜy ustawiać w granicach nieruchomości, 

w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób nie powodujący 
nadmiernych uciąŜliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

 
4. W przypadku braku moŜliwości zlokalizowania miejsca ustawienia pojemników, 

zapewniającego łatwy dojazd samochodu, pojemniki mogą być ustawiane w miejscu poza 
nieruchomością, po uzyskaniu zgody właściciela terenu.  

 
5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 

nieruchomości. 
 

6. Worki z odpadami komunalnymi, w dniu ich odbioru, powinny być dostarczone 
w wyznaczone miejsca odbioru odpadów, w godzinach ustalonych przez odbiorcę odpadów. 

 
7. Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzania dezynfekcji 

pojemników odpowiednio do potrzeb. 
 

8. Ilość worków oraz wielkość pojemników musi być dostosowana do ilości wytwarzanych 
odpadów. 
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9. Zabrania się wrzucania: 
 

1). do urządzeń na papier, tekturę: 
a. opakowań z zawartością, np. Ŝywności; 
b. kalki technicznej; 
c. pism foliowanych i lakierowanych; 
 

2). do urządzeń na tworzywa sztuczne: 
a. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego; 
b. opakowań i butelek po olejach i smarach; 
c. puszek i pojemników po farbach i lakierach; 
 

3). do urządzeń na szkło: 
a. ceramiki, naczyń „arcoroc”, porcelany, fajansu; 
b. szkła z luster; 
c. szklanych opakowań po farmaceutykach i środkach chemicznych z pozostałościami 

zawartości; 
d. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego); 
e. szyb samochodowych. 
  

10. MoŜliwe jest gromadzenie róŜnych odpadów podlegających selektywnej zbiórce w jednym 
pojemniku lub worku za zgodą odbiorcy, który następnie podda tak zebrane odpady 
segregacji. 

 
11. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki        

i inne pojemniki nienormatywne, zapewniające zachowanie porządku i czystości, opróŜniane 
w ramach dodatkowego porozumienia z odbiorcą odpadów. 

 
1). Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym, gromadzenie 

zmieszanego gruzu budowlanego luzem. 
 

12. Ciekłe odpady komunalne winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub, 
w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, do zbiornika bezodpływowego. 

 
13. Dopuszcza się unieszkodliwianie ciekłych odpadów komunalnych w przydomowych 

oczyszczaniach ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. 
 

14. Wielkość zbiornika bezodpływowego musi być dostosowana do planowanej częstotliwości 
jego opróŜniania. 

 
15. OpróŜnianie zbiornika powinno odbywać się w sposób uniemoŜliwiający wycieki, 

zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych. 
 

16. Dezynfekcja zbiorników powinna odbywać się z częstotliwością stosowną do potrzeb         
i w sposób, zapewniający zachowanie odpowiedniego standardu sanitarno - 
epidemiologicznego. 
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§ 5 
WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 
 

1. Gmina realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy dąŜyć będzie do 
realizacji celów: 

 
1). zapobieŜenie powstawaniu odpadów; 
 
2).  ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów; 
 
3). ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko; 

 
4). powtórne wykorzystanie odpadów; 

 
5). rozwijanie dobrego systemu gospodarowania odpadami; 

   
6). eliminacja nielegalnych miejsc wyrzucania odpadów; 

 
7). wysoka świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. 

 
2. Ustala się na podstawie Planu gospodarki odpadami dla gminy następujące wymagania 

dotyczące selektywnej zbiórki odpadów do końca 2010 roku: 
 

Rodzaj odpadu 2010 r. % 
Opakowania: 

z tworzyw sztucznych 30 
ze szkła 60 
ze stali 30 
z aluminium 60 
z papieru i tektury 55 
wielomateriałowe 50 
wielkogabarytowe 50 
budowlane 40 
niebezpieczne 50 

 
 
3. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 
 

1). do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
ulegających biodegradacji; 

 
2). do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50%; 
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3). do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35%, w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w roku 1995; 

 
4. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od 

mieszkańców nieruchomości. 
 

 
§ 6. 

CZĘSTOTLIWO ŚĆ I ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
 
1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych w zabudowie 

zwartej i rozproszonej winno odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niŜ raz na miesiąc. 
 
2. Przedsiębiorca odbierający odpady ustali terminy odbioru oraz powiadomi o tym 

usługobiorców. Sposób powiadamiania powinien być zawarty w umowie o świadczenie usług. 
 

3. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów uŜytku publicznego powinno się odbywać 
wg potrzeb, z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie 
dopuszczając do przepełnienia pojemników. 

 
4. Zabrania się odprowadzania wody zuŜytej na cele bytowe i gospodarcze, ciekłych odchodów 

zwierzęcych z gnojowników, odcieków z kompostowni, ścieków z budynków mieszkalnych 
oraz ścieków przemysłowych do rzek, potoków, rowów, do ziemi oraz na grunty sąsiednie. 

  
5. Wywozu odpadów komunalnych dokonywać mogą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na 

zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych. 

  
6. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do: 

 
1). dokonywania odbioru i transportu odpadów pojazdami specjalistycznymi 

przystosowanymi do przewoŜenia odpadów w sposób zabezpieczający przez 
rozsypywaniem, wylewaniem, pyleniem itp. oraz czytelnie oznakowanymi poprzez 
umieszczenie na nich nazwy firmy; 

 
2). utrzymywania pojazdów w naleŜytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym; 

 
3). usunięcia zanieczyszczeń powstałych w trakcie dokonywania odbioru lub transportu 

odpadów; 
 

4). zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów. Umowa winna zawierać 
w szczególności: zakres wykonywanej usługi, określenie ilości i częstotliwości odbioru 
odpadów; 

 
5). wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi, w formie dowodu zapłaty 

lub ksiąŜeczki abonamentowej; 
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6). prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

 
 

§ 7. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJ ĄCYCH ZWIERZ ĘTA DOMOWE  
 
 

1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: 
  

1). sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami; 
 
2). umieszczania tabliczki ostrzegawczej przed wejściem na nieruchomość, w której 

utrzymywany jest niebezpieczny pies, utrzymywania takiego psa na terenie 
nieruchomości nie ogrodzonej na uwięzi lub w kojcu; 

 
3). przestrzegania zasad i terminów szczepienia przeciwko wściekliźnie w lecznicy dla 

zwierząt lub w zwyczajowo przyjętym miejscu. 
 

4). Zwierzę powinno być naleŜycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemoŜliwiającym samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia. 

 
2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 

zanieczyszczeń na terenach uŜytku publicznego, takich jak drogi, chodniki, parki, zieleńce 
itp., a takŜe w klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków zamieszkania 
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 

 
3. Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies moŜe stać się 

niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia. 
 

4. Wyprowadzanie psów bez kagańca i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych, 
nie stanowiących terenów uŜytku publicznego. 

 
5. Zakazuje się: 

 
1). wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej; 

 
2). wyprowadzania psów na tereny placów zabaw. 

 
6. Zakazy zawarte w pkt 5 nie dotyczą osób niewidomych poruszających się z psem 

przewodnikiem. 
 

7. Psy przebywające w miejscach publicznych bez właściciela oraz psy bezpańskie będą 
wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt, z zachowaniem przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt. 
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8. Koszty związane z wyłapaniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa,     
a w przypadku braku moŜliwości ustalenia właściciela, koszty ponosi Gmina. 

 
 

§ 8 
ZASADY UTRZYMANIA I CHOWU ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 
WYŁ ĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ  
 
 

1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz 
nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, prawa ochrony 
środowiska oraz prawa budowlanego. 

 
2. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione, między innymi, wymogi: 

 
1). zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości powinny być 

zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości; 
 
2). hodowla nie moŜe powodować nadmiernych uciąŜliwości, takich jak hałas czy 

wydzielanie uciąŜliwych zapachów, w stosunku do nieruchomości sąsiednich; 
 

3). nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli do kanalizacji 
sanitarnej, rzek, potoków oraz na grunty sąsiednie; 

 
4). padłe sztuki zwierząt gospodarskich będą usuwane przez specjalistyczną firmę na koszt 

właściciela. 
 

3. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren uŜytku publicznego obowiązany jest do 
uprzątnięcia zanieczyszczenia. 

 
 

§ 9. 
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJ ĄCYCH OBOWI ĄZKOWEJ DERATYZACJI    
I TERMINÓW JEJ PRZEROWADZANIA  
 

 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty zamieszkania zbiorowego, uŜyteczności 

publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp. 
  
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku. 

 
3. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który ponosi koszty jej 

przeprowadzenia.  
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4. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji, uzgodniony z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu, Wójt Gminy Czernice Borowe poda do publicznej 
wiadomości poprzez obwieszczenie. 

 
5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, Wójt, 

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszar 
i dodatkowy termin przeprowadzenia deratyzacji. 

 
 

§ 10. 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
 

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych niniejszą uchwałą 
podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie. 

 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 prowadzone jest według przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 
 

§ 11. 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czernice Borowe. 
 
 

§ 12. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 
 
 
 


