
UCHWAŁA NR XXXI/279/12
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 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 XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 
2009r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wyszków. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały oraz kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie 
powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Józef Biernacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/279/12 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wyszków 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

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

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), 

b) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, Użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 

c) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt. 4 ustawy 
o odpadach, 

d) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą 
być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach na odpady 
(np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace itp.), 

e) odpady budowlano–remontowe i rozbiórkowe – należy przez to rozumieć odpady, które 
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu, 

f) KPGO – należy przez to rozumieć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

g) WPGO – należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, 

h) RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, 

i) MBP – należy przez to rozumieć Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, 

j) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć 
zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, 
czynny od wtorku do soboty włącznie, w określonych godzinach pracy, do którego mieszkańcy 
mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady, 

k) selektywne zbieranie – należy przez to rozumieć działania w rozumieniu art. 3 ust. 3, pkt. 15a 
Ustawy o odpadach, 

l) odpadach ulegających biodegradacji – zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach 
rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
zalicza się: 
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- papier i tekturę, 

- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 

- odpady z terenów zielonych, 

- odpady kuchenne i ogrodowe, 

- drewno (50%), 

- odpady wielomateriałowe (40%), 

- frakcję drobną < 10 mm (30%), 

m) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcje odpadów roślinnych ulegających 
biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogródków, parków, terenów 
zielonych oraz targowisk, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach, 

n) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki bytowe gromadzone przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych, 

o) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

p) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach 
hodowlanych i produkcyjnych (takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta 
futerkowe i pszczoły), 

q) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny bądź 
zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób 
budynkami garażowymi i gospodarczymi, 

r) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający więcej 
niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków. 

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

terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 

a) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, pojemniki i worki służące do 
zbierania odpadów komunalnych; 

b) selektywne gromadzenie odpadów komunalnych i opakowaniowych, powstających na terenie 
nieruchomości, w budownictwie wielorodzinnym - w pojemnikach odpowiednio oznakowanych, 
a w budownictwie jednorodzinnym odpady komunalne - w pojemniku lub worku z tworzywa 
sztucznego; 

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

- frakcji – papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, 

- wielkogabarytowych, 

- niebezpiecznych w zakresie zbiórki baterii i leków przeterminowanych, 

- ulegających biodegradacji, 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- odzieży, 

- pozostałych odpadów komunalnych. 
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d) mieszkańcy gminy zobowiązani są do przekazania przeterminowanych leków do specjalnych 
pojemnikach umieszczonych w aptekach oraz przekazywania zużytych baterii do specjalnych 
pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych placówkach handlowych oraz we wszystkich 
placówkach oświatowych; 

e) odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych powinny być gromadzone 
w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwane na 
bieżąco zgodnie z ustaleniami z jednostką wywozową. Każdy plac budowy powinien być 
zaopatrzony w pojemniki na odpady komunalne; 

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

g) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów; 

h) powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być gromadzone 
oddzielnie i kompostowane we własnym zakresie w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
otoczenia. Odpady te mogą być także przekazywane jednostce wywozowej do obróbki 
w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

i) właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej winni wyposażyć nieruchomość w szczelne zbiorniki bezodpływowe 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. 
Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają odrębne 
przepisy budowlane i sanitarne. 

§ 3. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy ponadto: 

a) uprzątnięcie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, i lodu z powierzchni chodników; 

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego, w tym: jezdni, 
chodnika, zatok postojowych i parkingowych itp. winno być realizowane niezwłocznie przez 
podmioty określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

c) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, które zlokalizowane są na 
drodze publicznej i bezpośrednio przylegają do granicy własnej nieruchomości. Uprzątnięte 
błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia winny być gromadzone na skraju chodnika od strony 
jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający 
istniejącej zieleni; 

d) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń ze zjazdów z drogi na własną 
nieruchomość oraz z części własnej nieruchomości służącej do użytku publicznego (chodnik, 
parking, droga wewnętrzna itp.); 

2. Właścicielom nieruchomości zabrania się: 

a) wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię; 

b) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów 
z działalności gospodarczej; 

c) gromadzenia w koszach ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych 
oraz innych terenach użytku publicznego odpadów powstałych na terenie innych nieruchomości; 

d) mycia pojazdów mechanicznych: 

- w pasie dróg publicznych, 

- na terenach zieleni; 

e) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 
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- niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 
sanitarnej wyposażonej w separator lub zbiornika bezodpływowego, 

- dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz 
przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

f) naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod 
warunkiem: 

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

- drobnych napraw, np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp., 

- nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości; 

zabrania się wykonywania poza specjalistycznymi warsztatami naprawy pojazdów 
mechanicznych związanych z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. wymiany 
olejów, smarów, płynów chłodzących i hamulcowych, amortyzatorów i samochodowych 
urządzeń klimatyzacyjnych; 

§ 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) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki 
z tworzyw sztucznych o pojemności od 60 do 120 l do gromadzenia selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych; 

b) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki 
służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Pojemniki muszą być wykonane 
z metalu lub tworzywa sztucznego i dostosowane do opróżniania przez samochody 
specjalistyczne. 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 , a worek 
o pojemności od 60 do 120 l; 

c) przy zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zarządca ma 
obowiązek zapewnić w zależności od ilości zamieszkujących rodzin odpowiednią ilość 
pojemników w ustawowym kolorze i opisie rodzajów odpadów; 

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

e) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w granicach nieruchomości w miejscu 
trwale wyznaczonym, łatwo dostępnym dla użytkowników i dla pracowników firmy 
wywozowej; 

f) w workach lub pojemnikach do selektywnego zbierania gromadzone są następujące frakcje 
odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym: opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań 
wielomateriałowych; 
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g) odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zbierane i przetwarzane w przydomowych 
kompostownikach. Właściciele nieruchomości nieposiadający przydomowych kompostowników 
zbierają i gromadzą odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach z tworzywa sztucznego 
w ustawowym kolorze i opisie rodzajów odpadów; 

h) opróżnione odpady opakowaniowe powinny zostać umyte, a jeśli rodzaj materiału na to pozwala, 
trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka; 

i) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlano-remontowych, rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających 
w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we 
wszystkich rodzajach zabudowy; 

j) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiane mają być 
tak jak pozostałe selektywnie zbierane odpady, bez umieszczania ich w pojemnikach lub 
workach. Istnieje również możliwość bezpłatnego oddania do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na terenie Gminy. 

k) odpady budowlano–remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego 
pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości bądź dysponujący 
lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który 
z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin; 

l) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego 
organu. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 

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

1. Odpady niesegregowane i segregowane mają być odbierane: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta Wyszków nie rzadziej niż raz na tydzień 
i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej na obszarze wiejskim Gminy Wyszków nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność, 

c) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień i w każdym czasie, kiedy zaistnieje 
taka konieczność, 

d) 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 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 i w każdym czasie, kiedy 
zaistnieje taka konieczność, 

- w okresie od 01 XI do 31 III - nie rzadziej niż raz na miesiąc i w każdym czasie, kiedy 
zaistnieje taka konieczność, 
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h) ze szkól 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) z lokali gastronomicznych - co najmniej raz w tygodniu, 

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

o) z cmentarzy: 

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

- w okresie Świąt - co najmniej raz na tydzień. 

2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy 
odbierane będą: 

a) w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w roku, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co miesiąc, 

c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynnym od wtorku do soboty 
włącznie, w określonych godzinach pracy. 

Szczegółowe informację w sprawie odbioru dostępne będą na stronie internetowej: 
www.bip.wyszkow.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

3. Odpady budowlano–remontowe i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do odpowiedniego 
pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący 
lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który 
z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin. Istnieje również możliwość bezpłatnego 
oddania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy. 

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się 
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

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

a) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym 
podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości; 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, zamówienie 
musi być zrealizowane w okresie 2 dni od zgłoszenia; 

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

d) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska                
z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegającyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) ; 

e) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz 
nieczystości płynnych przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć; 
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f) 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; 

g) właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentować wywóz nieczystości ciekłych 
poprzez okazanie umowy i dowodów opłat uprawnionym służbom; 

h) zabrania się odprowadzania podsiąków z obornika i ścieków płynnych powstających w wyniku 
produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych, 
w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej. 

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 

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

a) kosze uliczne od 35 l, 

b) pojemniki od120 l, 

c) worki z tworzywa sztucznego od 60 l, 

d) kontenery o pojemności od 1100 l. 

§ 9. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków z tworzywa sztucznego 
przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
o pojemności co najmniej: 

a) przy zabudowie jednorodzinnej i działkach rekreacyjnych: 

- od 60 l w ustawowym kolorze i opisie rodzajów odpadów, 

- pojemnik o pojemności co najmniej 120 l z opisem „odpady zielone” lub kompostownik na 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

b) przy zabudowie wielorodzinnej: 

- od 120 l w ustawowym kolorze i opisie rodzajów odpadów; 

- pojemnik o pojemności co najmniej 120 l z opisem „odpady zielone” lub kompostownik na 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

c) właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne od 120 l; 

d) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Wyszków; 

e) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach i w 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

f) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach 
o pojemności co najmniej 1100 l uniemożliwiających ich pylenie. 

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

a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak, co najmniej jedna sztuka od 120 l na 
każdą nieruchomość, 
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b) odpady segregowane od 60 l na każdą nieruchomość, 

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

d) dla żłobków i przeszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, 

e) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m3 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden 
pojemnik 120 l na lokal, 

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

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

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

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

a) 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; 

b) 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. 

§ 12. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym 
odbywa się impreza w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie 
oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie. 
Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie 
pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia 
odpadów komunalnych przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

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

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

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

d) pojemniki na odpady należy wystawić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez odbierającego odpady, przy ulicy lub na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości 
oraz w miejscach uzgodnionym z odbierającym odpady; 

e) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie 
i uprzątanie. 

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów 
komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań). 

§ 15. 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. 
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§ 16. 1. Gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki 
odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu. 
Wyjątkiem są regiony, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem 
macierzystym. 

2. Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie odpadów 
do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 2012-2023, zawierającej wykaz instalacji w podziale 
na regiony. 

3. Regionalną instalacją może być zakład zapewniający: 

a) termiczne przekształcanie odpadów, 

b) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, 

c) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

d) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

4. W przypadku uruchomienia planowanej instalacji regionalnej, instalacje wskazane jako 
zastępcze do czasu wybudowania RIPOK, tracą status zastępczych poprzez zmianę uchwały 
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, uwzględniającą nowo 
wybudowaną instalację. 

5. W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz 
pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej 
kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia 
odpadów. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko 
w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim 
przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek 
awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

6. Gmina Wyszków zgodnie z Wojewódzkim Panem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
przynależy do Regionu ostrołęcko-siedleckiego. 

7. Zgodnie z innymi wymaganiami wynikającymi z WPGO dla Mazowsza, Gmina ma 
obowiązek przeprowadzić kampanie edukacyjne mające na celu motywowanie i aktywizowanie 
społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych. 

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 

§ 17. 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. 

2. Właściciel psa obowiązany jest przestrzegać obowiązku szczepień ochronnych psów przeciw 
wściekliźnie. Szczegóły szczepień ochronnych uregulowane są w odrębnych przepisach. 

§ 18. 1. Na tereny użytku publicznego psy wyprowadzane są tylko na smyczy i w założonym 
kagańcu. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w założonym kagańcu, tylko w miejscach 
mało uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
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3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 
placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania 
dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu) oraz na tereny placów gier 
i zabaw dla dzieci. W/w postanowień nie stosuje się do psów - przewodników osób 
niepełnosprawnych. 

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

5. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane 
i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

6. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, jego 
właściciel ponosi koszty pobytu zwierzęcia w schronisku. 

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

§ 19. 1. Nieruchomości, na terenie, których utrzymywane są psy bez uwięzi powinny być 
ogrodzone w stopniu uniemożliwiającym niekontrolowane wydostanie się psa poza teren 
nieruchomości, natomiast przy wejściu na teren takiej nieruchomości, powinna być umieszczona 
odpowiednia tablica informacyjna ostrzegająca o utrzymywaniu psa bez uwięzi, np. "Uwaga zły 
pies" oraz dzwonek lub domofon, a także skrzynka na korespondencję w przypadku częstej 
nieobecności domowników. 

§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków”. 

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 
§ 21. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa 

mieszkaniowego w granicach miasta Wyszków. 

§ 22. 1. Dopuszcza się możliwość utrzymania zwierząt gospodarskich: 

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

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

2. Utrzymujący zwierzęta zobowiązani są zapewnić: 

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

b) przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

c) utrzymywanie w należytej czystości terenu i pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania 
zwierząt gospodarskich, 

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

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

a) 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) 
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b) nie powodować przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób z sąsiednich nieruchomości, 
uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne, 

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

d) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne. 

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 24. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji obejmujący wszystkie 
nieruchomości 

2. Obszar i termin przeprowadzenia deratyzacji określony będzie każdorazowo Zarządzeniem 
Burmistrza Wyszkowa, ogłoszonego w drodze obwieszczenia. 

3. Teren poddany deratyzacji winien zostać oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych. 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 25. 1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Wyszkowa, legitymujące się stosownym 
upoważnieniem, oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów 
są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień ustawy 
oraz niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 1, zobowiązani są do udzielenia 
informacji związanych z usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych upoważnionym 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz Straży Miejskiej w Wyszkowie 
i przedstawienia do wglądu umowy z jednostką wywozową na wykonanie usługi wraz 
z rachunkami za ostatnie 12 miesięcy. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umożliwienia wstępu na teren nieruchomości 
w celu kontroli przestrzegania postanowień niniejszej uchwały upoważnionym osobom. 

§ 26. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Biernacki
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