
UCHWAŁA NR XVII/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 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. z2019r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki w następującej treści:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

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

§ 1. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2 . Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 
do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony;

10) zużyte baterie i akumulatory;

1 1) tekstylia i odzież;

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;

15) odpady niebezpieczne.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 7 - 15 należy 
gromadzić w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 11 Regulaminu.

4. Surowce wtórne i szkło należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone 
resztkami żywności, tłuszczami, olejami lub farbami.

5. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania 
wielomateriałowe należy w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
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§ 2. Na terenie miasta Maków Mazowiecki, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku 
dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg 
o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych 
wzdłuż należącej do niego nieruchomości.

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w sposób 
udrażniający chodnik, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tegoż przejścia należy 
chodnik oczyścić na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób 
nieutrudniający korzystanie z jezdni, chodnika i dróg dla rowerów tj. do krawężnika.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej posesji przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez użycia detergentów.

2. Naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się 
pod warunkiem:

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział II. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków, 
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz warunki 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§5.1 . W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim należy stosować:

1) worki o pojemności od 0,06 m3 do 0,12 m3 wykonane z folii polietylenowej LDPE lub PEHD oraz grubości 
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka, oznaczone odpowiednimi 
kolorami dla każdej z frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, bioodpady) oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) worki przystosowane do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

3) pojemniki o pojemności 0,06 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;

4) pojemniki o pojemności 0,12 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;

5) pojemniki o pojemności 0,24 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;

6) pojemniki o pojemności 0,36 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 kółkami;

7) pojemniki o pojemności 0,66 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 kółkami;

8) pojemniki o pojemności 1,1 m3 wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 kółkami;

9) kontenery o pojemności 5 m3.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach koloru czarnego lub 
szarego, oznaczonych napisem „ODPADY ZMIESZANE”, bądź w workach koloru czarnego.

3. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy gromadzić 
w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”.

4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła w tym 
odpady opakowaniowe ze szkła należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych 
napisem „SZKŁO”.
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5. Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-5, w skład których wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE”.

6. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

7. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 3-8;

2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w pojemnikach,o których mowa ust. 1 pkt 3-8;

3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje w:

a) pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 - z zastrzeżeniem lit. b;

b) workach, o których mowa wust. 1 pkt 1- dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych.

8. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na 
nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którew części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa 
ust. 1 pkt 3 - 8 lub w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w workach, o którychw mowa w ust. 1 pkt 1.

3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa 1 § 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje w:

a) pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 - z zastrzeżeniem lit. b;

b) workach, o których mowa wust. 1 pkt 1 - dotyczy wyłącznie odpadów pochodzącychz pielęgnacji 
terenów zielonych.

9. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 3-8 lub w workach o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 5 (papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) następuje w pojemnikach,© których mowa w ust. 1 pkt 3-8 lub 
w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 (bioodpady) następuje
w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 8 lub w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

10. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 8 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 
opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

11. Pojemności oraz ilości pojemników, kontenerów, worków należy dostosować do:

1) częstotliwości, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów;

2) rodzaju zabudowy, na której powstają odpady;

3) częstotliwości odbioru danego rodzaju odpadów.
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12. Pojemniki, kontenery oraz worki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, 
uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych - 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik/worek 
o pojemności 0,06 m3 na każdą nieruchomość;

2) dla żłobków, przedszkoli, szkół wszelkiego typu oraz budynków użyteczności publicznej - 3 litry na każde 
dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3 na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden 
pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3; dotyczy to także ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 0,06 m3;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - pojemnik/worek 0,06 m3 na każdych 10 pracowników;

8) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji 
-20 litrów na jedno łóżko;

9) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego 
roku i 5 litrów poza tym okresem.

13. W przypadkach określonych w ust. 12 pkt 3 i 4, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza (w tym 
sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 12 pkt 5 i 6, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, 
ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, jednak co najmniej jeden o pojemności 0,03 m3.

14. Tereny przeznaczone do użytku publicznego są wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów według 
następujących kryteriów:

1) na chodnikach, parkingach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, ciągach spacerowych:

a) kosze uliczne o pojemności od 0,03 m3 do 0,075 m3;

b) odległość pomiędzy koszami na drogach publicznych iw parkach oraz ciągach spacerowych powinna 
być dostosowana do natężenia ruchu pieszego, jednak nie powinna przekraczać 150 m;

c) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2) na terenach osiedlowych należy stosować kosze o pojemności od 0,03 m3 do 0,075 m3;

3) na targowiskach, cmentarzach, w centrach handlowych należy stosować pojemniki/kontenery o pojemności 
zgodnej z ust. 1.

§ 6. 1. Pojemniki, kontenery oraz worki do zbierania odpadów powinny być ustawiane w granicach 
nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, 
w miejscach umożliwiających bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 
W przypadku budynków wielolokalowych właściciele nieruchomości, na których są zlokalizowane powinni 
dodatkowo:

1) zapewnić dojście o szerokości min. 1,5 m umożliwiające swobodny dostęp użytkowników korzystających 
z pojemników tam umieszczonych oraz ich transport w celu wsypania odpadów do pojazdów 
transportujących odpady;

2) zapewnić dostęp do tych miejsc osobom niepełnosprawnym.

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemniki 
oraz worki powinny być umieszczone przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed 
terminem odbioru.
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3. Jeżeli pojemniki/kontenery nie są wyposażone w mechanizmy umożliwiające zamknięcie, powinny być 
umieszczane w miejscach uniemożliwiających przedostanie się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników/kontenerów/worków 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz miejsc do gromadzenia odpadów 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników/kontenerów/worków o określonych oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych;

2) zamykanie pojemników oraz kontenerów wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem 
wód opadowych oraz zwierząt;

3) poddawanie pojemników, kontenerów oraz miejsc do gromadzenia odpadów co najmniej dwa razy w roku 
czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników/kontenerów/worków proporcjonalnie do potrzeb w celu 
niedopuszczenia do ich przepełnienia;

5) zabezpieczanie worków przed dostępem wód opadowych oraz wysypywaniem się z nich zawartości;

6) utrzymywanie miejsc do gromadzenia odpadów w stanie czystości, nie dopuszczając do zalegania odpadów 
poza pojemnikami/kontenerami/workami.

Rozdział III. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. I. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Nieruchomości 
zabudowane 
budynkami 

mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz 

nieruchomości 
zabudowane 
budynkami 

mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, które 

w części stanowią 
nieruchomości, na 

których zamieszkują 
mieszkańcy, 

a w części 
nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 
mieszkańcy, 

a powstają odpady 
komunalne

Nieruchomości 
zabudowane budynkami 

wielolokalowymi, na 
których zamieszkują 

mieszkańcy oraz 
nieruchomości 

zabudowane budynkami 
wielolokalowymi, które 

w części stanowią 
nieruchomości, na 

których zamieszkują 
mieszkańcy, 

a w części 
nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 
mieszkańcy, 

a powstają odpady 
komunalne

Nieruchomości, na 
których nie zamieszkują 

mieszkańcy, 
a powstają odpady 

komunalne

Niesegrego wane 
(zmieszane) odpady 
komunalne

nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz na 
tydzień

nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie

Szkło, papier, metale, 
opakowania 
wielomateriało we, 
tworzywa sztuczne

nie rzadziej niż raz na 
miesiąc

nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie

nie rzadziej niż raz na 
miesiąc

Bioodpady 1) w okresie od kwietnia 
do października nie 
rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie;

nie rzadziej niż raz na 
tydzień

l)w okresie od kwietnia 
do października nie 
rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie;
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2) w okresie od listopada 
do marca nie rzadziej niż 
raz na miesiąc

2) w okresie od listopada 
do marca nie rzadziej niż 
raz na miesiąc

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, 
zużyte akumulatory oraz 
zużyte opony

nie rzadziej niż dwa razy w roku

za każdym razem, 
w przypadku zaistnienia 
potrzeby pozbycia się 
odpadu

Zużyte baterie, 
tekstylia i odzież, 
odpady niekwaliftkujące 
się do odpadów 
medycznych powstałe 
w gospodarstwie 
domowym w wyniku 
przyjmowania produktów 
leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu 
substancji we krwi, 
w szczególności igły 
i strzykawki, 
przeterminowane leki, 
chemikalia, odpady 
budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady 
komunalne, 
odpady niebezpieczne.

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

.. . _ ........ .....
3. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w § 5 ust. 14 musi być dostosowana do potrzeb, 

jednak nie powinna być rzadsza jak trzy razy w tygodniu w przypadku pojemników wymienionych 
w § 5 ust. 14 pkt 1 i 2 oraz raz w tygodniu w przypadku pojemników wymienionych w § 5 ust. 14 pkt 3.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 
z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący 
gromadzenie odpadów w pojemnikach/workach i przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru 
działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
w sposób obejmujący:

1) gromadzenie i przekazanie, przedsiębiorcy wskazanemu wust. 1, szkła, papieru, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz tworzyw sztucznych w pojemnikach/workach z uwzględnieniem zapisów § 5;

2) wystawienie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych akumulatorów przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy altankach 
śmietnikowych w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, w terminach podanych w powszechnie 
udostępnionym przez Miasto Maków Mazowiecki harmonogramie; harmonogram dostępny jest na stronie 
internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim; poza terminami podanymi w harmonogramie w/w odpadów można pozbyć się, poprzez 
dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ponadto zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte akumulatory można przekazywać podmiotowi zbierającemu takie 
odpady, albo do miejsc odbioru tych odpadów prowadzonych m.in. przez sprzedawcę; informację 
o podmiotach zbierających zużyty sprzęty można uzyskać na stronie internetowej 

, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także u sprzedawców detalicznych 
i hurtowych tego sprzętu;

www.makowmazowiecki.pl

www.makowmazowiecki.pl

Id: 6DB72883-09AD-40B9-9723-6DFB5EFEE6CF. Podpisany Strona 6



3) przekazanie następujących odpadów tj:

a) przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek do 
pojemników ustawionych w punktach zbiórki - aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Maków 
Mazowiecki, których adresy są dostępne na stronie internetowej  oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim;

www.makowmazowiecki.pl

b) zużytych baterii do pojemników ustawionych w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta 
Maków Mazowiecki, których adresy są dostępne na stronie internetowej  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych;

www.makowmazowiecki.pl

c) tekstyliów i odzieży do kontenerów rozmieszczonych na terenie miasta Maków Mazowiecki lub do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

d) odpadów niebezpiecznych, w szczególności: farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, 
aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po 
tych substancjach, przepracowanego oleju, zużytych kartridży i tonerów, lamp fluorescencyjnych 
i innych odpadów zawierających rtęć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia prac remontowych w workach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 lub w kontenerach wskazanych 
w § 5 ust. 1 pkt 9 i przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Bioodpady powstałe na nieruchomościach:

1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na nieruchomościach zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które w części stanowią nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne mogą być poddawane kompostowaniu w kompostowniku przydomowym lub 
w przypadku jego braku gromadzone w workach (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych) lub 
w pojemnikach (pozostałe bioodpady) oraz przekazywane przedsiębiorcy wskazanemu w ust. 1 albo 
dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dotyczy tylko odpadów 
gromadzonych w workach);

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na 
nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne gromadzone są w workach (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów 
zielonych) oraz w pojemnikach (pozostałe bioodpady) i przekazywane przedsiębiorcy wskazanemu 
w ust. 1 albo dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dotyczy tylko 
odpadów gromadzonych w workach).

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
zobowiązani są do gromadzenia odpadów w sposób określony w § 9 oraz przekazywania ich na podstawie 
indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

2. Bioodpady powstałe na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne należy gromadzić w pojemnikach/workach oraz przekazywać na podstawie indywidualnej umowy 
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na dwa miesiące.
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2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli 
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

Rozdział IV. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§12. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady powstające w procesie mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania należy przekazywać do instalacji 
komunalnych.

2. Odpady zbierane selektywnie należy przekazywać do instalacji lub podmiotów zbierających te odpady.

§ 13. 1. Zapewnia się selektywne zbieranie odpadów poprzez:

1) zbieranie selektywne u źródła;

2) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsca zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

2. W ramach organizacji zbierania odpadów komunalnych obligatoryjnym zadaniem własnym Miasta 
Maków Mazowiecki jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

Rozdział V. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku

§ 14. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona 
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar, zaś osoby 
utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć 
je przed wydostaniem się z lokalu.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt.

3. Psy należy wyprowadzać na syczy, a należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, 
dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel ma 
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

§15 . 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego.

2 . Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących osobom 
niepełnosprawnym.

§ 16. Na terenie miasta Maków Mazowiecki zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności 
publicznej, o ile wynika to z oznakowania obiektu - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów przewodników oraz obiektów przeznaczonych dla zwierząt.

Rozdział VI. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej

§1 7. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe 
i ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Prawa 
budowlanego;
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2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani 
są przestrzegać zapisy niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) składować obornik w odległości, co najmniej 20 metrów od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie 
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiedniej nieruchomości;

2) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 metrów 
od granicy nieruchomości.

§ 18. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział VII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 19. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami: użyteczności publicznej, 
mieszkalnymi wielolokalowymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

§ 20. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w kwietniu oraz listopadzie.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Mięćznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/123/2019

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Do zakresu działań i zadań gminy należy m.in. utrzymanie czystości i porządku (art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 
Uszczegółowienie tychże czynności znajduje swoje miejsce w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010). Ustawa ta precyzuje m.in. 
zadania gmin, a także obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. Realizacji zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości 
w tym zakresie służy akt prawa miejscowego - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy.

Zgodnie z rzeczoną ustawą dokument ten ma określać szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy dotyczące:
• selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
• selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych 
o których mowa powyżej, a także odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży,

• uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego,

• mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
• rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków 
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;

• utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
• częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
• innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
• obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku;

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

• wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.



W wyniku analizy zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki przyjętego uchwałą Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
25 października 2019 r. postanowiono o wprowadzeniu zmian redakcyjnych, porządkujących 
i uszczegóławiających.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, jego 
opracowanie oraz przyjęcie jest obligatoryjne. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim jest 
konieczne i w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MiecMiikowtlu


