
 

Projekt 

 

UCHWAŁA Nr …………  

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia ……….. 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U z 2005 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 
r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, 
Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, 
Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; z 2012 r. poz. 567) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim Rada Miasta Podkowy 
Leśnej uchwala, co następuje: 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Podkowa Leśna, dotyczące: 

 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 



i chemikaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych oraz zuŜytych opon, a takŜe odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
słuŜących do uŜytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi; 

 2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;  

 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego; 

 4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

 5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku; 

 6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach; 

 7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeŜeniem pkt 2 – 12; 

2) papieru i tektury; 

3) szkła; 



4) tworzywa sztucznego (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu 
plastik) oraz opakowań wielomateriałowych; 

5) metali; 

6) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych; 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

9) zuŜytych baterii i akumulatorów; 

10) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

11) zuŜytych opon, 

12) przeterminowanych leków i chemikaliów. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i 
gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania oraz pozbywać się w sposób 
oraz z częstotliwością określoną w rozdziale IV. 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania bezpośrednio z 
nieruchomości w sposób selektywny odpady, opisane w ust. 1 pkt 1 – 7. Odpady, określone w 
ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie. Odpady te naleŜy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 
IV. 

 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości słuŜących do uŜytku 
publicznego mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z 
części chodnika przyległego do nieruchomości: 

1) jeśli powstały w godzinach nocnych – porze do 7.00, 

2) jeśli powstały w godzinach od 7.00 do 22.00 – niezwłocznie od momentu ich 

powstania. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w 

miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umoŜliwiając ich zebranie 

przez gminę. 

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 lód naleŜy posypać piaskiem lub innym 

stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 



§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜe odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) gdy mycie dotyczy nadwozia samochodu; 

2) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do zbiornika 
bezodpływowego; 

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości oraz przy uŜyciu środków ulegających biodegradacji; 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi moŜe odbywać 

się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach 

do tego przeznaczonych; 

2) gdy naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciąŜliwości dla właścicieli 

sąsiednich nieruchomości. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

 

§ 5. 

1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L); 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 



5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

6) kontenery o pojemności 5 m3 (KP5); 

7) kontenery o pojemności 7m3 (KP7); 

8) kontenery o pojemności 10 m3 (KP10); 

9) pojemniki na selektywnie zbierane odpady, w tym worki z tworzywa sztucznego 
oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do kaŜdego rodzaju odpadu selektywnie 
zbieranego, o pojemności:  

a) 40 L 

b) 60 L 

c) 80 L 

d) 120 L  

e) 1500 L; 

10) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L; 

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw 
sztucznych. 

3. Pojemniki, w tym worki powinny zostać odpowiednio oznaczone dla danego rodzaju 
odpadu. 

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 10 i ust. 2 powinny posiadać deklarację 
zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.  

5. Pojemniki mają zostać rozmieszczone na nieruchomości, której słuŜą. Pojemniki poddaje 
się czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niŜ 2 razy w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 

6. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione 
kosze uliczne według potrzeb, w odległości nie większej jednak niŜ co 400 m, o minimalnej 
pojemności 20 L kaŜdy. 

 

§ 6. 1. Z zastrzeŜeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego 
do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, jeŜeli z takiego pojemnika korzysta: 

 

: 



1) jedna osoba - w rozmiarze 60 L; 

2) nie mniej niŜ dwie osoby i nie więcej niŜ 4 osoby – w rozmiarze 110 L; 

3) nie mniej niŜ 5 osób i nie więcej niŜ 7 osób – w rozmiarze 240 L; 

4) nie mniej niŜ 8 osób i nie więcej niŜ 11 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L; 

5) nie mniej niŜ 12 osób i nie więcej niŜ 15 osób – w rozmiarze 2 urządzenia po 240 L. 

2. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, według zasad określonych w 
regulaminie dopuszcza się wyposaŜenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 w pojemniki 
słuŜące do zbierania odpadów zmieszanych w ilości o połowę mniejszej niŜ określono w ust. 
1, jednak pojemnik nie moŜe być mniejszy niŜ o pojemności 60L. 

 

§ 7. 1. Z zastrzeŜeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników, w tym 
worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 8: 

1) papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego i opakowań wielolomateriałowych, metalu, 
jeŜeli z takich pojemników korzysta nie więcej niŜ 10 osób – w rozmiarze – 1 zestaw czterech 
pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 120 litrów kaŜdy z pojemników (w 
tym worków) dla poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – pojemnik o pojemności 
80 L – jeŜeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niŜ 6 osób; 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezaleŜnie od liczby osób korzystających - co 
najmniej worek o rozmiarze 1500 L. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L. Dopuszcza się 
wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed nieruchomością nie wcześniej jednak niŜ 
24 godziny przed planowanym terminem odbioru uzgodnionym z podmiotem odbierającym 
odpady. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu 
poprzednim nie moŜe naruszać przepisów szczególnych. 

3. Dopuszcza się odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zbierać 

i gromadzić na przydomowych kompostowniach. 

4. Ust. 1 stosuje się odpowiednio  do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeŜeli z pojemnika słuŜącego do zbierania 
odpadów korzysta więcej osób, niŜ określono w ust. 1. 



 

§ 8. 1. Z zastrzeŜeniem § 10 ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 
903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany.) 
oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w innego rodzaju 
budynkach wielolokalowych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeŜeli z 
tego pojemnika korzysta: 

1) jedna osoba - w rozmiarze 60 L 

2) nie mniej niŜ dwie osoby i nie więcej niŜ 4 osoby – w rozmiarze rozmiarze 110  L,  

3) nie mniej niŜ 5 osób i nie więcej niŜ 7  osób – w rozmiarze 240 L; 

4) nie mniej niŜ 8 osób i nie więcej niŜ 11 osób  – w rozmiarze 240 L i 120 L; 

5) nie mniej niŜ 12 osób i nie więcej niŜ 15 osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L 
kaŜdy. 

6) nie mniej niŜ 16 osób i nie więcej niŜ 35 osób – w rozmiarze 1100 L  

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników słuŜących do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, niŜ zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu 
minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niŜ 
określona w ust. 1. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika słuŜącego do 
zbierania odpadów na zasadach określonych w ust. 3 przyjmuje się minimalną pojemność 
pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy na nieruchomościach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, w ten sposób, iŜ na kaŜdą osobę 
korzystającą z urządzenia naleŜy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie 
mniejszej niŜ 30 litrów. Norma powyŜsza ma zastosowanie równieŜ do innych właścicieli 
nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnej pojemności 
pojemnika słuŜącego do zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 9. 1. Z zastrzeŜeniem § 10 ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 



porządku w gminach oraz dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w innego rodzaju budynkach wielolokalowych minimalną pojemność pojemników słuŜących 
do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych: 

1) papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, metalu: 

a) jeŜeli z takich pojemników korzysta nie więcej niŜ 10 osób – w rozmiarze – 1 zestaw 
czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 120 litrów kaŜdy z 
pojemników dla poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych, 

b) jeŜeli z takich pojemników korzysta nie więcej niŜ 20 osób – w rozmiarze – 1 zestaw 
czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 240 litrów kaŜdy z 
pojemników dla poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – pojemnik o pojemności 
80 L – jeŜeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niŜ 20 osób, 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezaleŜnie od liczby osób korzystających - co 
najmniej worek o rozmiarze KP5. 

4) odpadów wielkogabarytowych – niezaleŜnie od liczby osób korzystających pojemnik KP 5; 
dopuszcza się wystawianie odpadów wielkogabarytowych nie wcześniej niŜ 24 godziny przed 
planowanym terminem odbioru przed nieruchomością. Gromadzenie odpadów 
wielkogabarytowych w sposób określony powyŜej nie moŜe naruszać przepisów 
szczególnych. 

 

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w tym dla właścicieli nieruchomości, o 
których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, na których 
częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów z części nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, jeŜeli z tego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niŜ 10 osób – w rozmiarze 110 L; 

2) nie mniej niŜ 11 osób i nie więcej niŜ 20 osób  – w rozmiarze 240 L  

  

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w tym dla właścicieli nieruchomości, o 
których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, na 
których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do 
selektywnego zbierania na terenie nieruchomości kaŜdego rodzaju odpadu, o którym 



mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 8, z części nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, jeŜeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, metalu: 

a) jeŜeli z takich pojemników korzysta nie więcej niŜ 6 osób – w rozmiarze – 1 zestaw 
czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 60 litrów kaŜdy z 
pojemników (w tym worek) dla poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych, 

b) jeŜeli z takich pojemników korzysta więcej niŜ 6 osób i nie więcej niŜ 12 osób – w 
rozmiarze – 1 zestaw czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 120 
litrów kaŜdy z pojemników (w tym worek) dla poszczególnych rodzajów odpadów 
segregowanych; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – pojemnik o pojemności 
80 L – jeŜeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niŜ 6 osób, 

3) w przypadku innych odpadów – przepisy § 7 - § 9 stosuje się odpowiednio.   

3. Do właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2 § 11 - § 13  stosuje się 
odpowiednio. 

§ 11. 1. Z zastrzeŜeniem § 12 oraz 13 ustala się, dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne minimalną pojemność pojemnika 
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, jeŜeli z takiego pojemnika korzystają, w szczególności pracownicy w 
liczbie:  

1) nie więcej niŜ 10  osób – w rozmiarze 110 L; 

2) nie mniej niŜ 11 osób i nie więcej niŜ 20 osób  – w rozmiarze 240 L; 

2. Z zastrzeŜeniem § 12 i 13 ustala się, dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne minimalną pojemność 
pojemnika (w tym worka) przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 8:  

1) papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, metalu: 

a) jeŜeli z takich pojemników korzysta nie więcej niŜ 6 osób – w rozmiarze – 1 zestaw 
czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 60 litrów kaŜdy z 
pojemników (w tym worek) dla poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych, 

b) jeŜeli z takich pojemników korzysta więcej niŜ 6 osób i nie więcej niŜ 12 osób – w 
rozmiarze – 1 zestaw czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 120 
litrów kaŜdy z pojemników (w tym worek) dla poszczególnych rodzajów odpadów 
segregowanych; 



c) jeŜeli z takich pojemników korzysta więcej niŜ 12 osób i nie więcej niŜ 20 osób – w 
rozmiarze – 1 zestaw czterech pojemników (w tym worków) do segregacji o pojemności 240 
litrów kaŜdy z pojemników (w tym worek) dla poszczególnych rodzajów odpadów 
segregowanych; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – pojemnik o pojemności 
80 L – jeŜeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niŜ 6 osób, 

3) w przypadku innych odpadów – przepisy § 7 - § 9 stosuje się odpowiednio.   

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 
zbierania na terenie nieruchomości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, 
o których mowa § 2 ust. 1 pkt 9 – 12, jeŜeli z takich pojemników korzystają, w 
szczególności pracownicy w liczbie nie więcej niŜ 20  osób – w rozmiarze 240 L.  

§ 12. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub 
hotelarska minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie 
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeŜeli z takiego 
pojemnika korzystają, w szczególności pracownicy lub klienci w liczbie: 

1) nie więcej niŜ 10 osób – w rozmiarze 240 L, 

2) nie więcej niŜ 11 i nie mniej niŜ 20 osób – w rozmiarze 2 x 240 L, 

3) nie więcej niŜ 21 osób i nie mniej niŜ 40 osób, 1100 L, 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub 
hotelarska minimalną pojemność pojemnika w tym worka przeznaczonego do zbierania na 
terenie nieruchomości odpadów papieru i tektury, szkła (bezbarwnego i kolorowego), 
tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielolomateriałowych, jeŜeli z takich pojemników 
korzysta nie więcej niŜ 10 osób – w rozmiarze – 1 zestaw pięciu pojemników (w tym 
worków) do segregacji o pojemności 240 litrów kaŜdy z pojemników (w tym worek) dla 
poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych. 

§ 13. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, na których prowadzona jest działalność w zakresie uŜyteczności 
publicznej, w szczególności szkół, przedszkoli  minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, jeŜeli z takiego 
pojemnika korzystają (w szczególności pracownicy oraz osoby korzystające z usług tych 
instytucji) osoby w liczbie: 

1) nie więcej niŜ 20 – 120 L, 

2) nie mniej niŜ 21 i nie więcej niŜ 40 –  2 x 120 L albo 1 x 240 L. 



 

§ 14. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób 
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym - 20 L, usytuowane w odległości co najmniej 3 km od 
kolejnego urządzenia; 

2) w terenie zabudowanym – od 20 L do 70 L usytuowane w odległości co najmniej 500 m od 
kolejnego urządzenia. 

 

§ 15. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości dla których nie ustalono w § 6 - § 14 
minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów (właścicieli 
nieruchomości uŜytkujących nieruchomości w sposób rekreacyjny), § 11 stosuje się 
odpowiednio w okresie od 1 marca do 31 października. Ustala się minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadu na poziomie 110 L. 

2. Przepisy § 6 – § 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z 
pojemnika korzysta większa liczba osób niŜ zostało określone w tych przepisach. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposaŜyć się w pojemnik o większych 
rozmiarach, jeŜeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w 
przepisach § 6 – § 13 nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z 
takiego pojemnika; do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele 
nieruchomości obowiązani są stosować dodatkowe pojemniki, określone w § 5. 

4. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych innych pojemników, niŜ zostały określone w powyŜszych przepisach pod 
warunkiem zachowania minimalnej pojemności, określonej w tych przepisach. 

 

§ 16. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III naleŜy umieszczać na terenie 
nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeŜeniem przepisów szczególnych.  

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III powinny być utrzymywane w odpowiednim 
stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej jeden 
raz do roku. 

3.  Pojemniki, o których mowa w rozdziale III powinny być utrzymywane w odpowiednim 
stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą  naprawę ich szczelności. 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego. 

 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i 
porządku na nieruchomości. 

2. Z zastrzeŜeniem ust. 3 odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 8 właściciele 
nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić, z wyjątkiem odpadów 
wielkogabarytowych  w odpowiednich pojemnikach, w tym workach;  Odpady, o których 
mowa w zdaniu poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.   

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o 
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 - 12 zbierać i przekazywać do punktów selektywnego 
zbierania odpadów utworzonych przez gminę; zasady działania punktów selektywnej zbiórki 
odpadów określa odrębna uchwała. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy uprawnieni są równieŜ odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 zbierać i 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez 
ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umoŜliwiające swobodny do nich 
dojazd. 

5. Dopuszcza się kompostowanie przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz 
odpadów zielonych; w takim przypadku właściciel nieruchomości przekazuje informację o 
powyŜszym gminie Podkowa Leśna. 

 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 obowiązani są do pozbywania 
się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień, 

2) w przypadku budynków jednorodzinnych – 2 razy w miesiącu. 

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w § 6, gdy z urządzeń korzysta nie więcej niŜ 2 
osoby obowiązani są do pozbywania się niesegegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych co najmniej 1 raz na miesiąc. 

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność 
gospodarczą lub działalność uŜyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się 



niesegegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co 
najmniej 1 raz w tygodniu. 

4. Dopuszcza się w przypadku zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 
niesegregowanych wyposaŜenie nieruchomości w odpowiednio mniejszą ilość pojemników 
przy zachowaniu parametrów określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 19. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 

1) zuŜytych baterii i akumulatorów – 1 raz na kwartał, 

2) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 raz na kwartał, 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 1 raz na kwartał, 

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – według potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ 2 razy w 
roku, 

5) zuŜytych opon – 1 raz na kwartał, 

6) szkła: 

a) w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień, 

b) w przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc, 

7) papieru i tektury: 

a) w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień, 

b) w przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc 

8) metali: 

a) w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień, 

b) w przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc 

9) z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych: 

a) w przypadku budynków wielolokalowych – 1 raz na tydzień, 

b) w przypadku budynków jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc  

10) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie; 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc.  



11) przeterminowanych leków i chemikaliów – 1 raz na kwartał. 

 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i 
porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeŜeniem ust. 1. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez okres 12 miesięcy 
dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości, z którym posiadają podpisaną umowę na świadczenie ww usług. 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 21. Z zastrzeŜeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli 
nieruchomości na terenach wiejskich oraz w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we 
własnym zakresie odpadów zielonych w kompostownikach lub w kompostowniach 
przydomowych. 

 

§ 22. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niŜ gmina, kampanii informacyjnych 
skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania 
wybranych rodzajów odpadów. 

 

Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 23. 1. Na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego naleŜy prowadzić psa na smyczy 
lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w 
kagańcu.  

2. Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach. 

3. NaleŜy utrzymywać stały i skuteczny dozór nad zwierzętami. 



4. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 
środków ostroŜności zapewniających ochronę przed zagroŜeniem i uciąŜliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku i ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierząt, które posiadają. 

5. Utrzymywanie zwierząt domowych nie moŜe powodować uciąŜliwości dla uŜytkowników 
sąsiednich mieszkań i nieruchomości; ograniczenie nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej. 

6. Zabrania się wprowadzania psów na place zabaw dla dzieci i cmentarze. 

7. JeŜeli na nieruchomości utrzymywane jest zwierzę mogące stwarzać zagroŜenie dla ludzi to 
przy wejściu na tę nieruchomość naleŜy umieścić tabliczkę ostrzegająca o 
niebezpieczeństwie. 

§ 24. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na właścicielach zwierząt. 

§ 25. 1. Psy znajdujące się na terenach ogólnodostępnych pozbawione dozoru właściciela są 
traktowane jako bezdomne i mogą być wyłapywane przez słuŜby gminne i odwoŜone do 
schroniska. 

2. Przy odbiorze psa ze schroniska właściciel zobowiązany jest do zwrócenia gminie kosztów 
za wyłapanie i umieszczenie psa w schronisku. 

 

Rozdział VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 26. Na terenach Miasta Podkowa Leśna, zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Rozdział VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie 
swojej nieruchomości. 

2.Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji 

a) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 

b) od 1 września do 30 września. 

ROZDZIAŁ IX 



Postanowienia końcowe 

 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

 

§ 29. 1. Traci moc uchwała Nr 196/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 
września 2010 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr  ………………….., 
poz. ……….. .). 

2. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady 
selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych opisane niniejszą 
uchwałą znajdują zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r. 

3. Do zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasad 
selektywnego zbierania oraz odbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 
wejścia uchwały w Ŝycie do dnia 30 czerwca 2013 r. zastosowanie znajdują przepisy 
uchwały Nr 196/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 września 2010 r. 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Podkowa Leśna. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr  ………………….., 
poz. ……….. .). 

§ 30. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Do Uchwały Nr ……………………… Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia …………………………………. 

 

 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Podkowa Leśna 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. poz. 391.) Rada Miasta aktualizuje Zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim (pismo znak: ……………………..)  

 

Nawiązując do art. 4 ust. 2 ustawy  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna dotyczące: 

 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i 
chemikaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych oraz zuŜytych opon, a takŜe odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuŜących do 
uŜytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w 
innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego; 



4) (uchylony); 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego uŜytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze opracowano „Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Podkowa Leśna” będący aktualizacją regulaminu przyjętego jako załącznik nr 1 do 
uchwały nr 196/XLII/2010 Rady Miasta z dnia 24 września 2010 r.  

 

 

 


