UCHWAŁA NR XXIII/158/2013
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Jadwiga Zając
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/158/2013
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 21 marca 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Parysów
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady
do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-11,
2) papieru i tektury,
3) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,
4) szkła,
5) odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych,

biodegradacji,

w tym

odpadów

opakowaniowych

ulegających

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon.
§ 2. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego powinien być realizowany przez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące
zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika.
§ 3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się
na nieruchomościach lub ich częściach na następujących zasadach:
1) ścieki powstające przy myciu pojazdów nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych ani
do ziemi,
2) naprawy pojazdów samochodowych związane z ich eksploatacją, w obrębie nieruchomości są możliwe jeżeli
nie stwarzają uciążliwości pozostałym użytkownikom i nie zagrażają środowisku
3) odpady powstające przy naprawie pojazdów będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność 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
§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 80 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l;
3) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3;
4) worki na odpady o pojemności 120 l.
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2. Pojemniki z tworzywa sztucznego oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być
oznaczone odpowiednimi kolorami (do zbiórki selektywnej szkła – kolor zielony, do zbiórki selektywnej papieru
i tektury – kolor niebieski, do zbiórki selektywnej tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalukolor żółty, do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych– kolor brązowy, niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych – kolor czarny lub pojemniki).
3. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla korzystających z nieruchomości i osób trzecich.
4. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu wyznaczonym, na równej
nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać w należytej czystości.
§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż cztery osoby - w rozmiarze 120 l,
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l lub 2 pojemniki po 120 l;
3) powyżej 8 osób – w rozmiarze 240 l (lub 2 pojemniki po 120 l) + pojemnik 120 l na każde kolejne 4 osoby;
w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność
pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości poszczególnych
rodzajów odpadów komunalnych, w tym papieru, szkła, tworzywa sztucznego, w tym opakowań
wielomateriałowych i metalu, oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 l;
2) powyżej 6 osób - w rozmiarze 120 l + 120 l na każde kolejne 6 osób;
§ 7. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości
wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:
1) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w tym
właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik
o pojemności co najmniej 60 l;
2) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej zobowiązani są
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy
dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych - 20 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l na lokal,
d) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
e) dla cmentarzy - 5 l na każde 20 nagrobków.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie
nieruchomości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt. 2-11, jeżeli dany
rodzaj odpadu powstaje na danej nieruchomości, oraz jeżeli z tych pojemników korzysta:
1) nie mniej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L;
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L;
3) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 2 x 240 L;
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4) powyżej 24 osób - w rozmiarze 2x240 L+ 15 L na każdą dodatkową osobę.
3. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz na
których prowadzona jest działalność gospodarcza poniżej określona obowiązani są uwzględnić przy wyposażeniu
nieruchomości w pojemniki opisane w ust. 1 następujące normy wytwarzania odpadów:
1) gastronomiczna – 10 l (litrów)/na jedno miejsce/na tydzień;
2) handlowa- 5 l/m2 powierzchni/na tydzień;
3) ogródków działkowych- 10 l/działkę/na tydzień.
§ 8. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna
pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz pojemników na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne.
§ 9. 1. Właściciel nieruchomości, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik o większych
rozmiarach jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 5- §
7 nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.
2. Dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości innych rozmiarów pojemników, niż określono
w przepisach § 5- § 7 jeżeli zostają zachowane wyznaczone tam normy ilościowe.
§ 10. Określa się następującą pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym: 40 l do 90 l – rozmieszczone w odległości od
100 m do 800 m w zależności od gęstości zaludnienia terenu oraz natężenia ruchu pieszych.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 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 zastrzeżeniem ust. 3 odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są
zbierać oraz gromadzić w pojemnikach, o których mowa w rozdziale 2.
3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają możliwość odpady, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 6-11 zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów utworzonych przez
gminę. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnia się na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Parysowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Parysów.
4. Dopuszcza się pozbywać się odpadów w następujący sposób:
1) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach;
2) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach;
3) odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbierać w kontenerach
przeznaczonych do gromadzenie tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową,
ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd
pojazdu jednostki wywozowej.
§ 12. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy - co najmniej jeden raz w miesiącu;
2) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie;
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w tym dla domków
letniskowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;
4) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu;
5) z lokali handlowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;
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6) z lokali gastronomicznych – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
7) z cmentarzy - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się
pojemników na odpady.
§ 13. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § ust. 1 pkt 2-4 odbierane będą z następującą
częstotliwością:
1) dla nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy - co najmniej jeden raz w miesiącu;
2) dla obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych – co najmniej
jeden raz w miesiącu;
4) dla domków letniskowych - co najmniej jeden raz w miesiącu.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani
są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych ma wyglądać w ten sposób, że zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do
składowania są zbierane, poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w regionie gospodarki odpadami
komunalnymi w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza określa regiony gospodarki odpadami wraz
z instalacjami regionalnymi (RIPOK) do ich obsługi. Instalacje te wyznacza się do przyjmowania:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów zielonych,
- odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Wyżej wymienione grupy odpadów muszą być zagospodarowane w ramach regionu. W przypadku braku
instalacji do zagospodarowania danego rodzaju odpadów w regionie, dopuszcza się wyznaczenie instalacji
zastępczej poza regionem do czasu uruchomienia instalacji właściwej.
3. Pozostałe rodzaje odpadów zebrane selektywnie lub wyodrębnione z odpadów zmieszanych, mogą być
kierowane zgodnie z zasadą bliskości do innych instalacji przetwarzających odpady.
4. Odpady przeznaczone do składowania powinny być przekazywane na składowiska pełniące funkcje instalacji
regionalnych lub zastępczych, zlokalizowanych w tym samym regionie gospodarki odpadami komunalnymi,
w którym funkcjonuje dana instalacja wytwarzająca odpady.
5. W przypadku braku instalacji spełniającej kryteria regionalnej, w planie wskazywane są instalacje do
zastępczej Obsługi regionu do czasu wybudowania nowych lub modernizacji istniejących instalacji. Jednocześnie
wskazywane są wartości mocy przerobowych koniecznych do wybudowania instalacji, mających zapewnić
właściwe zagospodarowanie odpadów.
§ 16. Na terenach wiejskich odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie, np.
w kompostownikach lub biogazowniach rolniczych, a na terenach z zabudową jednorodzinną – w kompostowniach
przydomowych.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta mogą być wprowadzane tylko na uwięzi.
Zwolnienie zwierzęcia z uwięzi jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że ma
kaganiec, a właściciel opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
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§ 18. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń
z terenów użytku publicznego, takich jak chodniki, zieleńce itp.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, pod
warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 20.
§ 20. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających z związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z wymogami uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach
sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas czy odór.
Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości znajdujące się na terenie zabudowanym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeby, jednak
nie rzadziej niż raz na 3 lata w terminie do 31 marca trzeciego roku od ostatniej przeprowadzonej deratyzacji.

Przewodniczący Rady
Jadwiga Zając
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