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        Uchwała Nr  XVII/ 78/ 2016 

   Rady Gminy  Sabnie 

                                                  z dnia  29 stycznia 2016 r. 

 

    w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie 

 

 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXVII/150/2012  Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2013r., poz. 1965 z późn.zm.). 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

                Przewodniczący  

         Rady Gminy 

 

   Wacław Mikołajczuk 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XVII/ 78/ 2016 

  Rady Gminy Sabnie  

             z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SABNIE 

 

ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:   

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze  zm.), 

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru przez przedsiębiorcę odpadów 

komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych, podany do wiadomości 

mieszkańcom, 

3) przedsiębiorcy – rozumie się podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Sabnie, realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie wymienionym art. 7 ustawy, na którą konieczne 

jest uzyskanie zezwolenia, 

4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć 

specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, do którego mieszkańcy mogą 

przekazywać w ramach  opłaty za gospodarowanie odpadami selektywnie zebrane odpady.  

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, następujących 

rodzajów odpadów: 

1) papieru i tektury, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, 

4) metalu, 

5) opakowań wielomateriałowych, 



  3 

6) żużli i popiołów z palenisk domowych, 

7) odpadów zielonych, 

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji, 

9) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych pochodzących z 

pielęgnacji trawników i ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w 

zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele mogą korzystać z przydomowego 

kompostownika, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 

środowisko.  

3. Ponadto, we wszystkich rodzajach zabudowy obowiązkowa jest również selektywna zbiórka 

następujących frakcji odpadów komunalnych: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych 

baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego,  mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, zużytych opon. 

4. Wszystkie zebrane selektywnie w gospodarstwach domowych frakcje odpadów wymienione w § 3 

ust. 1 pkt 1-7 oraz odpady wymienione w ust. 3 mogą być przekazywane we własnym zakresie do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

pojemników znajdujących się w aptekach,  z zastrzeżeniem ust. 4. 

6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy wydzielić ze strumienia 

odpadów komunalnych i przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 

przekazać do punktów zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu,  przekazać przedsiębiorcy 

w ramach prowadzonych zbiórek lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

8. Odzież i tekstylia z gospodarstw domowych należy przekazać do odpowiednio oznakowanych 

pojemników na odzież znajdujących się na terenie gminy lub przekazać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych należy przekazać przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady w ramach prowadzonych zbiórek lub przekazać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

10. Zużyte opony z gospodarstw domowych powinny być przekazane: do punktu wymiany opon, 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach prowadzonych zbiórek lub przekazane do punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 
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11. Chemikalia powinny być przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady w ramach 

prowadzonych zbiórek lub przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstające tylko w wyniku 

samodzielnego prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, należy dostarczyć w ramach zryczałtowanej opłaty do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

13. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy 

zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z 

właścicielem lub zarządcą.   

14. Informacja o lokalizacji oraz godzinach przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz udostępniona na stronie internetowej gminy Sabnie. 

1) do punktu selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są dostarczone na własny koszt 

odpady powstałe w gospodarstwach domowych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, 

2) odpady dostarczane do PSZOK-u powinny być odpowiednio posegregowane oraz zabezpieczone 

przed zmieszaniem. 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości opisane w Rozdziale III niniejszego Regulaminu, urządzenia 

(pojemniki i/lub worki) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, 

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym 

Regulaminie, 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów 

komunalnych przedsiębiorcy w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 

Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego (chodniki, place, skwery, parki, zieleńce i inne) 

mają obowiązek ustawić na tych nieruchomościach kosze uliczne i opróżniać je nie pozwalając na 

przepełnienie. 

§ 6. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są  do uprzątnięcia: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki 

chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
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przy granicy nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je 

sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.  

§ 7 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości może odbywać się pod 

warunkiem, że: 

1) mycie dotyczy nadwozia samochodu, 

2) dokonywanie tych czynności odbywać się będzie na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) powstające ścieki zostaną odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi dozwolone są tylko wtedy, 

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w 

sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami prawa. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość oraz 

objętość urządzeń na odpady dostosowaną do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Worki do selektywnego gromadzenia odpadów będą dostarczone właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych przez Gminę lub przedsiębiorcę odbierającego odpady w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§  9 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy Sabnie to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 

3) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10)  o pojemności od 5m³ do 10 m³, 

4) worki foliowe o pojemności 120 l. oznaczone odpowiednimi kolorami, wykonane z tworzywa o 

wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości  minimum 0,06 mm. 

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek posiadać pojemniki lub 

worki koloru czarnego na odpady zmieszane oraz worki/urządzenia przeznaczone do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy 

stosować urządzenia/worki 120 l  o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, drobny złom metalowy, puszki aluminiowe i 

opakowania wielomateriałowe, 
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2) niebieskie –z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

3) zielone - z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) brązowe - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji  i odpady zielone, 

5) szare – z przeznaczeniem na  żużel i popiół z palenisk domowych. 

4. Worki powinny być zabezpieczone przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz podczas ich 

magazynowania, transportu i rozładunku.  

5. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określa minimalną liczbę i wielkość 

niezbędnych urządzeń służących do gromadzenia odpadów w oparciu o częstotliwość wywozu 

określoną w niniejszym Regulaminie i w zależności od liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość. 

§ 10 

1. Ustala się minimalną pojemność urządzenia (pojemnika lub worka) przeznaczonego do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości 

zamieszkałych w ilości co najmniej  30 litrów na miesiąc na mieszkańca. I wówczas,  jeżeli z takiego 

urządzenia korzysta:  

1) do 4 osób – minimalna pojemność powinna wynosić 120 l, 

2) powyżej 4 osób - minimalna pojemność powinna wynosić 240 l (lub 2 x 120 l). 

2. Na segregowane odpady komunalne właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać co 

najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności co najmniej 120 litrów na każdą 

nieruchomość.      

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady 

komunalne są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym 

regulaminie, przy czym odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie umowy zawartej 

z podmiotem uprawnionym. Wykaz podmiotów uprawnionych udostępnia się na stronie internetowej 

Gminy Sabnie. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są 

wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do swych 

indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do indywidualnego 

cyklu odbioru odpadów: 

1) dla szkół i przedszkoli i innych placówek oświatowych wszelkiego typu - 3 l na każde dziecko, 

ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż pojemnik 120l, 

2) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l na lokal, 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych, minimum 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, 

4) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie co najmniej       
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1 pojemnika KP 7.           

§  11 

1. Na drogach publicznych (chodniki, przystanki komunikacyjne) należy rozmieszczać kosze uliczne 

pojemności od 30 do 70 l. 

2. Odległość między koszami powinna być dostosowana do natężenia ruchu i nie może być mniejsza 

niż 800 m. 

§ 12 

Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników i miejsc do zbierania odpadów w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości poprzez mycie 

i dezynfekcję w razie potrzeby, 

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony ani pozbawiony części np. przykrywy, 

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, na wyrównanej, 

utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem się w nich wody i błota, 

4) pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości i osób trzecich. 

§ 13 

W urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych zabrania się gromadzenia śniegu, lodu, gruzu, żużlu, 

szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż 

komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.  

§ 14 

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub 

inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do: 

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do 

gromadzenia odpadów, 

2) selektywnego gromadzenia odpadów.      

         

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach w celu 

odebrania ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

2. Właściciel  nieruchomości obowiązany jest w terminie określonym w harmonogramie wystawić 

urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przed wejście na teren nieruchomości, 
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w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego, a jednocześnie, aby możliwy 

był swobodny dojazd do nich. 

§ 16 

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, odbierane będą z nieruchomości 

zamieszkałych – jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady segregowane takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe, odbierane będą z  nieruchomości zamieszkałych – jeden raz w miesiącu. 

3. Odpady segregowane takie jak: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odbierane będą z 

nieruchomości zamieszkałych – jeden raz na dwa miesiące. 

4. Żużel i popiół z palenisk domowych  odbierany będzie z nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w 

okresie od października do kwietnia włącznie.  

5. Pozbywanie się odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3,4 winno być realizowane z 

nieruchomości zamieszkałych w terminach ustalonych harmonogramem. 

6. Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe mogą 

być dostarczone do wyznaczonych punktów na terenie gminy lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

7. Odzież i tekstylia z gospodarstw domowych mogą być dostarczone do oznaczonych pojemników na 

odzież na terenie gminy lub mogą być według potrzeb dostarczone do punktu selektywnego 

zbierania odpadów. 

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów 

komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony i chemikalia w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne, co najmniej jeden raz w roku; wymienione odpady mogą być 

według potrzeb dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do odpowiedniego 

organu powinny być selektywnie zebrane i  dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

10. Kosze uliczne należy opróżniać nie dopuszczając do ich przepełnienia z częstotliwością, nie rzadziej 

niż raz na tydzień. 

11. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

są zobowiązani do ustawienia na nieruchomości odpowiedniej liczby pojemników, koszy na śmieci 

oraz systematycznego ich opróżniania w sposób niedopuszczający do przepełnienia oraz 

zapewniając właściwy stan sanitarno-porządkowy.     

       

 

§ 17 
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1. Właściciele nieruchomości zobowiązani 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 terenie 

nieruchomości. 

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących 

na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.  

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z 

instrukcji ich eksploatacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 18 

1. Według wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017, z 

uwzględnieniem lat 2018-2023, Gmina Sabnie przynależy do Ostrołęcko-Siedleckiego regionu 

gospodarki odpadami. Na terenie Regionu Ostrołęcko-Siedleckiego zlokalizowane zostały dwa obiekty 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, będące Regionalnymi Instalacjami do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

2. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do 

instalacji posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych (RIPOK)., 

właściwych dla rejonu ostrołęcko-siedleckiego. 

3. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady powinny być kierowane do instalacji 

zastępczej przetwarzającej dany rodzaj odpadów.  

     

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 20 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) stały i skuteczny dozór, 

2) oznakowanie tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, 

na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 

3) niezwłoczne usunięcie spowodowanych przez zwierzęta domowe zanieczyszczeń (odchodów) z 
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terenów użytku publicznego takich jak chodniki, ulice, zieleńce, itp. 

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być trzymane na smyczy. Psy rasy 

uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu dodatkowo muszą 

mieć nałożony kaganiec. 

3. Zwalnianie psów ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, gdy pies jest w 

kagańcu i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. 

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 

miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 

przez psa. 

 

          ROZDZIAŁ VII 

Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 21 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich  jedynie 

dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami: 

1) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną 

ograniczone do obszaru nieruchomości na której hodowla jest prowadzona, 

2) posiadania budynku dla zwierząt gospodarskich; teren hodowli i bezpośrednie otoczenie winno być 

utrzymane w należytej czystości, 

3) wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim 

ogrodzeniem w sposób umożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu, 

4) nie zanieczyszczania terenu nieruchomości, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt , 

karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli. 

           

     ROZDZIAŁ VIII 

           Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 22 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie. 

2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata, nie później niż do 31 

grudnia trzeciego roku. 
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UZASADNIENIE 

  

Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sabnie jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.), która jest 

podstawą wydania przedmiotowej uchwały. 

Niniejsza uchwała zawiera zmiany narzucone ustawą oraz wynikające z indywidualnej organizacji 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sabnie. Przewidziano zmiany w zakresie sposobu i 

częstotliwości odbioru odpadów wynikające z potrzeb mieszkańców i kształtowania systemu. 

Ze względu na fakt, iż zakupiono dla wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali 

segregowanie odpadów pojemniki 120 l. z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe szklane, 

zrezygnowano z comiesięcznej zbiórki tego rodzaju odpadów. Wystarczające będzie odbieranie tych 

odpadów co dwa miesiące. Wprowadzono odbiór żużli i popiołów z palenisk domowych dwa razy w okresie 

od października do kwietnia włącznie. Dotychczas  w Gminie Sabnie nie było odrębnego worka na odpady z 

palenisk domowych. Popiół  i żużel z pieca wysypywany był do pojemników lub worków na odpady 

zmieszane. Należało wyodrębnić popiół jako osobny odpad, który należy od chwili powstania selektywnie 

gromadzić i przekazywać przedsiębiorcy. 

Na podstawie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii właściwego Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sabnie, który określa w szczególności:  

1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów 

komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,  

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczań z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2. Rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i 

ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 
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uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników. 

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

6. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 

tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie stanowi istotny akt 

prawa miejscowego zawierający szczegółowy opis systemu gospodarki odpadami. Mając powyższe na 

uwadze, należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

 

   

  

 

 


