
UCHWAŁA NR 178/XXI/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 15 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Podkowa Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 141/XVII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego poz. 6053 z dnia 1 czerwca 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek: 

1) gromadzenia odpadów komunalnych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach lub workach, 

2) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności należy je utrzymywać 
w czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz, a w razie zaistnienia konieczności, właściciele 
nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) pojemników 
i kontenerów do zbierania odpadów, 

3) utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym, poprzez dokonywanie okresowych 
przeglądów i konserwacji oraz wymiany pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.”; 

2) w § 2 ust. 6 skreśla się zdanie drugie; 

3) § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków (z wyłączeniem nierozdrobnionych 
gałęzi drzew i konarów), odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, z wyłączeniem odpadów zielonych opisanych 
w ust. 7;”; 

4) § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Odpady zielone - odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic 
i placów - powinny być zbierane odrębnie od innych bioodpadów.”; 

5) § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarować 
bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady opisane w ust. 7 w przydomowych 
kompostownikach, przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) kompostowanie nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, 

2) zalecane jest aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z drewna, siatki 
lub z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić dostęp powietrza do jego 
wnętrza, a podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny 
odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom, Właściciele 
nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne potrzeby są 
zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego z napisem „Bio.”; 

6) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem wykonywania tych 
czynności na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, a powstające ścieki odprowadzane 
są do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami niniejszego regulaminu; w szczególności powstałe ścieki nie mogą być bezpośrednio 
wprowadzane do zbiorników lub ujęć wodnych lub do gruntu.”; 

7) użytą w uchwale numerację arabską Rozdziału 1, Rozdziału 2, Rozdziału 3, Rozdziału 4, Rozdziału 5, 
Rozdziału 6, Rozdziału 7, Rozdziału 8 i Rozdziału 9 zastępuje się odpowiednio numeracją rzymską 
Rozdziału I, Rozdziału II, Rozdziału III, Rozdziału IV, Rozdziału V, Rozdziału VI, Rozdziału VII, 
Rozdziału VIII i Rozdziału IX; 

8) § 10 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  opróżnianie osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji eksploatacji, 
z zastrzeżeniem pkt 2;”; 

9) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zaleca się prowadzanie psa na smyczy, a psy z tzw. 
listy psów zaliczanych do agresywnych, na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się prowadzenie psa bez 
smyczy w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że właściciel 
(opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa 
w ust. 2, nie dotyczy: 

1) psów u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne, potwierdzone przez lekarza 
weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu, 

2) psów wykorzystywanych do celów specjalnych, 

3) psów-opiekunów osób niepełnosprawnych.”; 

10) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dopuszcza się swobodne bieganie psów na nieruchomościach ogrodzonych w stopniu 
uniemożliwiającym ich samodzielne wydostanie się na zewnątrz i swobodny dostęp osób trzecich.”; 

11) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Dopuszcza się możliwość trzymania dla potrzeb własnych: koni wierzchowych, drobiu, królików 
i innych drobnych zwierząt gospodarskich, jeżeli nie stwarza to uciążliwości dla osób zamieszkujących 
sąsiednie nieruchomości oraz istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia, a także zachowane są 
przepisy sanitarne.”; 

12) uchyla się postanowienia Rozdziału IX. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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