
UCHWAŁA NR XLII/404/17
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1289), Rada Miejska w Wyszkowie, 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/229/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków oraz uchwała Nr XXVII/262/16 
Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/229/16 Rady Miejskiej 
w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wyszków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

  

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/404/17
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WYSZKÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków, zwany dalej regulaminem 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Wyszków.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacji 
indywidualnej stanowiących własność osób fizycznych zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie zabudowy jednorodzinnej w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki lub worki służące 
do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów:

a) papieru i tektury,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metalu,

e) wielomateriałowych,

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych niemieszczących się w pojemnikach,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytych opon z samochodów osobowych,

i) przeterminowanych leków,

j) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) chemikaliów,

m) odzieży,

n) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

o) pozostałych odpadów komunalnych;

3) przekazanie przeterminowanych leków do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach oraz 
przekazywanie zużytych baterii i akumulatorów do specjalnych pojemników zlokalizowanych 
w wyznaczonych placówkach handlowych oraz we wszystkich placówkach oświatowych, odpady 
przyjmowane są również przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych niestanowiących odpadów komunalnych 
w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwanie na bieżąco zgodnie 
z ustaleniami z podmiotami posiadającymi zezwolenie na odbiór określonego rodzaju odpadów lub 
posiadającego zezwolenie na zagospodarowanie tej kategorii odpadów. Każdy plac budowy powinien być 
zaopatrzony w pojemniki na odpady komunalne.

5) wyznaczenie miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

Id: 83FA6F6C-C9B1-41BE-86E2-5EE825335837. Podpisany Strona 1



6) kompostowanie we własnym zakresie w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia powstających na 
terenie nieruchomości odpadów zielonych. Odpady te mogą być także przekazywane do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do obróbki w zakładzie unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych.

2.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zapewniają wyposażenie nieruchomości w opisane 
w niniejszym Regulaminie pojemniki lub worki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

a) właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów 
komunalnych:

b) papieru i tektury,

c) szkła,

d) tworzyw sztucznych,

e) metalu,

f) odpadów wielomateriałowych,

g) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

h) pozostałych odpadów komunalnych;

3. Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności zarobkowej nie stanowią odpadów komunalnych 
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku na swoim terenie poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości – 
z wyjątkiem tych części nieruchomości, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych, poprzez gromadzenie ich w pryzmach.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej 
wyposażonej w separator lub do zbiornika bezodpływowego,

b) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu,

c) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości nieprzeznaczonych 
do użytku publicznego oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się pod 
warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych,

b) wykonywania drobnych napraw, np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienia płynów itp.,

c) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są 
zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników lub koszy ulicznych na odpady 
komunalne i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

a) Gmina Wyszków wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej, dla których złożono 
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykorzystywanych na cele 
rekreacji indywidualnej stanowiące własność osób fizycznych w worki z tworzyw sztucznych o pojemności 
120 l do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości 8 sztuk miesięcznie (po 2 dla 
każdej z frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów);
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b) W sytuacji gdy na nieruchomości powstają większe ilości odpadów komunalnych gromadzonych 
selektywnie za wyposażenie w odpowiednie pojemniki lub worki do ich odbioru odpowiada właściciel 
nieruchomości;

c) właściciel nieruchomości położonych w zabudowie jednorodzinnej, wykorzystywanej na cele rekreacji 
indywidualnej stanowiących własność osób fizycznych ma obowiązek wyposażyć nieruchomość 
w pojemniki lub worki służące do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki muszą być 
wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego i dostosowane do opróżniania przez samochody 
specjalistyczne (pojemność 120 lub 240 l). Właściciel uwzględniając ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość oraz określoną w niniejszym Regulaminie częstotliwość odbioru odpadów dobiera pojemność 
pojemnika lub worka, która będzie gwarantowała możliwość zgromadzenia wytworzonych na nieruchomości 
odpadów, jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l lub worek o pojemności od 60 do 120 l na 
nieruchomość;

d) właściciel nieruchomości o której mowa w § 2 ust. 2 ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki 
lub worki służące do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów 
komunalnych. Pojemniki muszą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego i dostosowane do 
opróżniania przez samochody specjalistyczne. Właściciel uwzględniając ilość odpadów wytwarzanych na 
nieruchomości oraz określoną w niniejszym Regulaminie częstotliwość odbioru odpadów dobiera pojemność 
pojemnika lub worka, która będzie gwarantowała możliwość zgromadzenia wytworzonych na nieruchomości 
odpadów, jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l lub  worki o łącznej pojemności nie mniejszej 
niż 120l.

e) w zabudowie wielorodzinnej   Gmina Wyszków ma obowiązek zapewnić, w zależności od liczby 
zamieszkujących osób, odpowiednią ilość pojemników z opisem rodzaju gromadzonych w nich odpadów 
służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych;

f) pojemniki i worki mogą być udostępnione przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;

g) w workach lub pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów gromadzone są następujące frakcje 
odpadów komunalnych: papier (w tym: tektura, opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, itd.), 
metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło (bez rozróżnienia na białe 
i kolorowe), odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, (w tym odpady 
zielone i odpady ulegające biodegradacji).

h) odpady należy wystawić w dniu odbioru wyznaczonym harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd 
Miejski w Wyszkowie przed nieruchomość, przy drodze publicznej lub wewnętrznej, po której może 
poruszać się samochód ciężarowy;

i) odpady komunalne zielone mogą być zbierane i przetwarzane w przydomowych kompostownikach. 
Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1 nieposiadający przydomowych kompostowników 
zbierają i gromadzą odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub workach 
odpowiednim oznakowaniem „bio” i przekazują do odbioru w terminie wyznaczonym harmonogramem lub 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

j) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiane mają być do odbioru na 
zasadach takich  jak pozostałe selektywnie zbierane odpady, bez umieszczania ich w pojemnikach lub 
workach przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1. Odpady wielkogabarytowe nie mogą 
zawierać w sobie innych odpadów;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w postaci: odpadów betonu oraz gruzu 
betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, odpadów innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia, zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia mogą zostać przekazane do odbioru w specjalnym pojemniku 
podstawionym przez przedsiębiorcę na nieruchomość dla właścicieli nieruchomości o których mowa w § 
2 ust. 1.

l) istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon z samochodów osobowych do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyszków przez właścicieli nieruchomości, o których 
mowa w § 2 ust. 1

§ 6. 1. Ustala się następujące wymogi czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych:
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a) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka,

b) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka.

2. W przypadku niedotrzymania ustalonego w ust. 1 minimalnego poziomu czystości asortymentowej 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych wszystkie zgromadzone w pojemniku lub worku odpady 
traktuje się jako odpady zmieszane i odbiera się je wraz z innymi odpadami zmieszanymi.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą przekazywać odpady gromadzone 
selektywnie, w szczególności: 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 papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne 
i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje jedynie odpady segregowane.

3. Podstawą przyjęcia odpadów będzie okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania 
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to jest dokumentu potwierdzającego zamieszkanie 
na terenie Gminy Wyszków lub dokumentu poświadczającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu poświadczającego uiszczenie ostatniej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmie zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów pochodzących od innych podmiotów niż określone w § 2 ust. 1.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w ramach prac, które są prowadzone na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) nie mogą być przekazane 
do Punktu Selektywnego Zbierani Odpadów Komunalnych.

6. Informacje o lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych oraz czas 
funkcjonowania i szczegółowe wskazanie przyjmowanych odpadów zostaną zamieszczone na stronie 
www.wyszkow.pl

§ 8. 1. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy gromadzić 
w specjalnych pojemnikach w sposób minimalizujący uciążliwości zapachowe.

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 umieszczają odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w workach przeznaczonych do ich odbioru nie wcześniej niż 
24 godziny przed terminem ich odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Odpady niesegregowane będą odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) z placów targowych - we wszystkie dni targowe po zakończeniu handlu,

e) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej raz w tygodniu,

f) dla obiektów, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych:

- przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym na terenie całej gminy co najmniej raz 
w tygodniu,

- przy pozostałej działalności - co najmniej raz na dwa tygodnie,

g) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

h) ze szkół wszelkiego typu - co najmniej raz na dwa tygodnie,

i) z przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych - co najmniej raz na dwa tygodnie,

j) ze szpitali - co najmniej raz na dwa tygodnie,

k) internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej raz na dwa tygodnie,

l) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) - codziennie po zakończeniu handlu,

m) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej raz w tygodniu,

n) z cmentarzy:

- poza okresami Świąt - co najmniej raz na dwa tygodnie,

- w okresie Świąt - co najmniej raz na tydzień.

2) Odpady segregowane będą odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień

c) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

3) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) dla zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) dla terenów zabudowy rekreacyjnej:

- w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

- w okresie od 01 XI do 31 III 1 raz w miesiącu.

d) W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynnym co najmniej 5 dni w tygodniu, 
dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1 po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
uiszczenie ostatniej opłaty,

4) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy odbierane 
będą:

a) dla zabudowy jednorodzinnej dwa razy w roku,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co miesiąc,

c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynnym co najmniej 5 dni w tygodniu, dla 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 1 po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
uprawnienie do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to jest 
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wyszków lub dokumentu 
poświadczającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub dokumentu poświadczającego uiszczenie ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

4. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. n w postaci: odpadów betonu oraz gruzu betonowego 
z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia mogą być odbierane od właściciela nieruchomości, o której mowa w § 
2 ust. 1 poprzez podstawienie specjalnego pojemnika na nieruchomość i jego odbiór przez podmiot prowadzący 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

a) Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić taki pojemnik składając stosowny wniosek w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie z oznaczeniem miejsca prowadzonego remontu oraz jego zakresu z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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b) Właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej zgłasza potrzebę dostarczenia pojemnika na 
wniosku z potwierdzeniem zarządcy nieruchomości.

d) Istnieje również możliwość bezpłatnego przekazania selektywnie zgromadzonych odpadów, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. n do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości o których mowa w § 2 ust. 1 po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to jest dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie Gminy Wyszków lub dokumentu poświadczającego złożenie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu poświadczającego uiszczenie ostatniej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji,

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Wyszkowa na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do wskazanych zlewni. Nieczystości ciekłe muszą być 
usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza 
wynikający z jego przepełnienia a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także 

wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym

§ 11. 1. Do zbierania odpadów na terenie Gminy Wyszków przewidziane są:

1) kosze uliczne od 35 l,

2) pojemniki od 120 l,

3) worki z tworzywa sztucznego od 60 l,

4) kontenery o pojemności od 1100 l.

§ 12. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) Zabudowa jednorodzinna i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacji indywidualnej stanowiącej 
własność osób fizycznych:

a) odpady zmieszane - pojemniki lub worki o pojemności 120 l lub 240 l czarne z opisem „zmieszane”,

b) odpady segregowane - pojemniki o pojemności 120 lub 240 l lub worki od 60 l w odpowiednich 
kolorach:

- żółty z opisem „metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe,

- niebieski z opisem „papier” na papier i tekturę,

- zielony z opisem „szkło” na szkło białe i kolorowe,

- brązowy z opisem „bio” na odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów .

2) Zabudowa wielorodzinna:

a) odpady zmieszane –pojemniki o pojemności co najmniej 120 l czarne z opisem „zmieszane”,

- odpady segregowane - pojemniki o pojemności co najmniej 120 l:

- żółty z opisem „metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe,

- niebieski z opisem „papier” na papier i tekturę,

- zielony z opisem „szkło” na szkło białe i kolorowe,
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- brązowy z opisem „bio” na odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów .

3. Dopuszcza się stosowanie worków w zabudowie wielorodzinnej tylko i wyłącznie w przypadku 
przepełnienia pojemników na odpady segregowane oraz w miejscach gdzie zastosowanie pojemników jest 
niemożliwe.

4. W okresie przejściowym przewidzianym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dopuszczalne 
jest stosowanie pojemników w kolorze innym niż wskazany z zastrzeżeniem, że musi on zostać oznakowany 
odpowiednim kolorem (w szczególności pokrywa) oraz umieszczeniem stosownego napisu wskazującego 
przeznaczenie pojemnika.

5. Worki stosowane na potrzeby selektywnego odbioru odpadów muszą być przezroczyste lub 
półprzezroczyste umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, w ustanowionym kolorze z opisem.

6. Worki stosowane do odbioru odpadów powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej 
odporność na rozerwanie, odpornego na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych.

7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 
specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Wyszków lub do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalnych pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach i w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

9. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. n należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub 
kontenerach uniemożliwiających ich pylenie z podziałem uwzględniającym ich skład materiałowy (gruz, 
drewno, tworzywa sztuczne itp.).

§ 13. 1. Odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego o minimalnej 
pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych dla zmieszanych odpadów komunalnych 20 l na mieszkańca, jednak, co 
najmniej jedna sztuka od 120 l na każdą nieruchomość,

2) dla budynków mieszkalnych dla odpadów segregowanych 120 l dla każdej z frakcji (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, bio) na każdą nieruchomość,

3) dla ogródków działkowych 120 l na każda działkę. Dopuszcza się zastosowanie jednego pojemnika dla 
większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek,

4) dla działek rekreacyjnych użytkowanych sezonowo co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. 
W przypadku działek zamieszkałych na stałe zastosowanie ma lit. a,

5) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,

6) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,

7) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 
120 l na lokal,

8) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 zatrudnionych,

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 14. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej:

- kosze uliczne o pojemności od 35 l,

- na przystankach komunikacji publicznej, kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
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2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej 
zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowych 
o pojemności od 120 l w ustawowym kolorze i opisie rodzajów odpadów,

3) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych usytuowanych na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego zapewniają możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zapisami Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów.

§ 15. 1. Ustala się standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości;

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

3) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

4) pojemniki na odpady należy wystawić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem zatwierdzony przez 
Urząd Miejski w Wyszkowie, przy ulicy lub na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości oraz 
w miejscach uzgodnionych z odbierającym odpady w widocznym miejscu.

5) właściciel nieruchomości położonej w zabudowie wielorodzinnej ma obowiązek umieszczania pojemników 
do gromadzenia odpadów komunalnych w granicach nieruchomości w miejscu utwardzonym i trwale 
wyznaczonym np. poprzez wyniesienie kostki betonowej lub krawężników, łatwo dostępnym dla 
użytkowników i dla pracowników firmy wywozowej;

§ 16. 1.  Odbiór odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę w godzinach między 700 a 2000.

2. Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych przechowujący pojemniki w miejscach nieprzeznaczonych do 
użytku publicznego, którzy nie zapewnili dostępu do pojemników przedsiębiorcy zobowiązani są wystawić 
pojemniki przed wejście na teren nieruchomości w dniach odbioru, co najmniej na godzinę przed terminem 
odbioru.

3. W przypadku zastosowania przez właściciela nieruchomości worka lub pojemnika niespełniającego 
wymagań określonych w regulaminie, co uniemożliwi odbiór odpadów przez przedsiębiorcę właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca odbioru odpadów.

4. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny 
przed wyznaczonym terminem odbioru w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu i osób przebywających 
w ich pobliżu oraz w sposób niezakłócający zwykłego korzystania z tej części nieruchomości.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

§ 18. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są 
w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów 
komunalnych, odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób 
selektywny.

§ 19. 1. Gmina, poprzez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, którzy są zobowiązani do 
selektywnego odbierania oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do 
składowania zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, aby możliwe było ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i biodegradowalne oraz pozostałości z sortowania 
i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczone do składowania, 
odbierane z terenu gminy Wyszków przez przedsiębiorców będą zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach 
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

3. Gmina Wyszków prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości 
i wiedzy mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, segregacji odpadów oraz ich 
właściwego zagospodarowania.
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Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. 1. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych, zobowiązane 
są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania zwierząt tak, aby nie stwarzały i nie 
stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt, a szczególnie nad psami o rasach uznawanych za 
agresywne.

§ 21. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w założonym 
kagańcu.

2. Psa w założonym kagańcu można zwolnić ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod 
warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
nie z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, chodników, 
placów, terenów zieleni, klatek schodowych, itp.

4. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny 
dla człowieka lub zwierzęcia.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 22. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach miasta Wyszków.

§ 23. 1. Dopuszcza się możliwość utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach o których mowa w § 
22 pod warunkiem położenia nieruchomości:

1) na terenach, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako „zabudowa 
siedliskowa”,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w istniejącej zabudowie siedliskowej będącej częścią 
prowadzonego gospodarstwa rolnego.

2. Utrzymujący zwierzęta zobowiązani są zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z ich utrzymywaniem odpadów i nieczystości w sposób 
nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody,

2) przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

3) utrzymywanie w należytej czystości terenu i pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania zwierząt 
gospodarskich.

§ 24. 1. Wprowadza się zakaz wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na boiskach sportowych, 
zieleńcach, skwerach, parkach.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z hodowlą zwierząt 
gospodarskich zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób ograniczający zanieczyszczenie gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych do granic własności, w tym nieskładowanie obornika na terenie 
nieruchomości poza specjalnie przygotowanym podłożem (płyta gnojowa uniemożliwiająca wycieki do 
wód powierzchniowych i gruntowych),

2) nie powodować przez prowadzoną hodowlę uciążliwości w szczególności takich jak: hałas, odory, 
zanieczyszczenie wód i gleb,

3) zapewnić należytą opiekę nad zwierzętami, szczególnie w zakresie zabezpieczenia pokarmu i wody,

4) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
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Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 25. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji obejmujący następujące nieruchomości:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) lokale gastronomiczne,

3) obiekty handlowe branży spożywczej,

4) magazyny żywności i płodów rolnych,

5) gospodarstwa rolne, ogrodnicze i hodowlane,

6) zakłady przetwórstwa żywności,

7) szpitale,

8) hotele, internaty, pensjonaty i bursy,

9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

10) wolnostojące pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielorodzinnej,

11) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,

12) obiekty infrastruktury technicznej, w szczególności sieci kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej 
i telekomunikacyjnej.

2. Deratyzacje należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

3) od 1 marca do 31 marca,

4) od 1 października do 31 października,

oraz w każdym czasie gdy zaistnieje taka konieczność.

  

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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