
UCHWAŁA NR XX/137/2016
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250),

- art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy 
w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/156/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie 
uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski
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Załącznik do uchwały Nr XX/137/2016 
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Rozdział I 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§  1 

 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości  

 poprzez: 

1) zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy, powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem;  

2) prowadzenie segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: 

 a) papieru i tektury, 

 b) tworzywa sztucznego  

 c) opakowań wielomateriałowych 

 d) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła ( szkło bezbarwne i kolorowe) 

 e) metalu; 

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji 

oraz odpadów zielonych, 

g) przeterminowanych leków,  

h) chemikaliów, 

 i) zużytych baterii i akumulatorów, 

 j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

 ł) zużytych opon, 

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 

ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości 

nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 

parkowanie pojazdów samochodowych; 

4) mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, 

że powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych ani do 

ziemi; 

5) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona na  

terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby 

oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział II 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 2 

Określa się rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

1) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; KP7; 

c) worki lub pojemniki na odpady segregowane o pojemności 120 l, 

2) liczba i wielkość pojemników na odpady  komunalne na terenie nieruchomości powinna być               

dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców i cyklu wywozu, 

3) na drogach publicznych kosze uliczne ustawiane są według potrzeb, nie rzadziej niż co 10 km. 

 

§ 3 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 

należy ustawiać w dniu ich odbioru w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu 

uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej 

możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 

chodnik lub ulice przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd 

specjalistycznych pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

2) pojemniki na odpady powinny być utrzymane w czystości, dobrym stanie technicznym oraz 

powinny być poddawane okresowej dezynfekcji. 

3)  

Rozdział III 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

§ 4 

 Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
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nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2) właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu. 

3) właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal)           

z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu. 

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny        

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, właściciele 

nieruchomości zobowiązani są oddawać do  punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Adres punktu i godziny ich otwarcia są podawane na stronie internetowej Gminy 

Sobolew, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

5) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego: 

 a) pojemniki lub  kosze ustawione  na terenach przeznaczonych do  użytku publicznego 

    powinny być opróżniane w  miarę potrzeb, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia   

 i wysypywania odpadów na ziemię, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

6) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani 

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź 

wylewania na powierzchnię terenu; nie rzadziej niż raz w roku. 

7) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Rozdział IV 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 5 

Informacje o lokalizacji regionalnych i zastępczych instalacji do obsługi regionu ostrołęcko- 

siedleckiego, do którego należy Gmina Sobolew znajdują się w “Wojewódzkim  Planie Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-  2023”. 
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Rozdział V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w celu ochrony przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku 

§ 6 

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 7 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

 -  wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne -  

 w kaganiec, 

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 

zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu, 

                 2)  w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

- stały dozór, 

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy 

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów 

ras uznanych za agresywne; 

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 

domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

Rozdział VI 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

   §  8 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli 

zwierząt spełniających wymogi prawa budowlanego. 

 

Id: 8D4A6839-B835-41B9-B0A0-30C624B8341F. Podpisany Strona 5



6 

 

Rozdział VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

     §  9 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych, na terenie gminy 

Sobolew. 

    §  10 

Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy lata w terminie do 

31 grudnia. 
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