UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2020 r.
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 173 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i2 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miasta po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała nr XXV/178/2016 rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oraz
uchwała nr XLII/300/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia .................... 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Ostrów Mazowiecka dotyczące:
1) wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
2) wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego;
4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
5) 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 ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
6) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów;
7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej;
11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
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przeprowadzania.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
§ 2.
1. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się w następujący sposób:
1) segregacja odpadów prowadzona w Mieście Ostrów Mazowiecka obejmuje w
szczególności: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, popiół paleniskowy oraz bioodpady gromadzone w odpowiednich
workach 60 l i 120 l z folii PE-HD (LDPE), oddzielnie dla każdej frakcji;
2) w celu zagospodarowania możliwie największej ilości odpadów, podmiot odbierający
odpady komunalne, w porozumieniu z właścicielem terenu lub nieruchomości, może
ustawić specjalne pojemniki o pojemności od 800 l do 1600 l w odpowiednim kolorze,
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów;
3) gospodarstwa domowe mogą zostać nieodpłatnie wyposażone w kolorowe worki
foliowe o pojemności 60 l i 120 l, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować
odpady według rodzajów;
4) gromadzone odpady komunalne takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia ( farby, rozpuszczalniki itp.), odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, popiół paleniskowy, powstałe w gospodarstwie domowym należy
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach i
dniach jego funkcjonowania.
2. Przeterminowane leki będą odbierane z pojemników ustawionych w aptekach.
3. Uprzątanie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego należy realizować w sposób nie zakłócający ruchu
pieszego.
4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać w sposób
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uniemożliwiający przedostanie się ścieków powstających w wyniku tych czynności do
wód i gruntu;
5. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w
obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH,
WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ
ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 3.
1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności 35 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l;
3) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 35 l, 60 l i 120 l;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych o
minimalnej pojemności 800 l;
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać podmiotowi odbierającemu
odpady komunalne w wyznaczonych przez ten podmiot lub w indywidualnie
uzgodnionych terminach lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
4. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) gospodarstwo domowe liczące od 1 do 4 osób zobowiązane jest wyposażyć
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nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) gospodarstwo domowe liczące powyżej 4 osób może wyposażyć nieruchomość w
dodatkowy pojemnik o pojemności 120 l;
3) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do jednomiesięcznego cyklu
odbioru:
a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
d) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
e) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l;
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10
pracowników;
h) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;
i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady;
4) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz
typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane dodatkowo
worki z oznaczeniem wskazującym rodzaj zgromadzonych odpadów.
5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w:
1) workach z tworzyw sztucznych o pojemności 60 l i 120 l z zachowaniem następującej
kolorystyki:
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a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - worki żółte
oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła - worki zielone oznaczone napisem
SZKŁO;
c) papier, tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury - worki niebieskie
oznaczone napisem PAPIER;
d) bioodpady, w tym odpady kuchenne i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji–
worki brązowe oznaczone napisem BIO;
e) popiół paleniskowy – worki szare oznaczone napisem POPIÓŁ
2) ogólnodostępnych, ustawionych w miejscach publicznych pojemnikach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności
800 l.
3) w pojemnikach ustawionych w aptekach- na przeterminowane leki.
4) przeznaczonych do tego celu kontenerach- odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
6. Zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
7. W czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu popiół paleniskowy należy dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
8. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
9. Materiały budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciel
nieruchomości dostarcza do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
10. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla podmiotu
odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
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2) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu
widocznym na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej
przed zbieraniem się na niej wody i błota;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w
stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;
usługi w tej mierze może wykonywać podmiot odbierający odpady komunalne;
4) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a w razie jej
braku – w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
§ 4.
Właściciele lub zarządcy nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe są
zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ma się odbywać impreza masowa w
pojemniki o pojemności 120 l, 240l lub 1100l. w przeliczeniu 6 litrów na osobę
uczestniczącą w imprezie.

§ 5.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania:
1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie
odpadów do nich przeznaczonych;
b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby;
2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów
poprzez:
a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki
sposób, aby nie dochodziło do ich zmieszania;
b) dbanie o czystość i porządek na terenie miejsc gromadzenia odpadów oraz boksach
kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi;
c)
zabezpieczenie
miejsc
gromadzenia
rozprzestrzenianiem się odpadów.
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Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW
KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 6.
Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych, segregowanych i
niesegregowanych, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez podmiot odbierający
odpady komunalne z następującą częstotliwością:
1)zmieszane odpady komunalne:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie wielolokalowej:
- w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” - trzy razy w tygodniu,
- w pozostałej zabudowie wielolokalowej - dwa razy w tygodniu;
2) odpady gromadzone selektywnie:
a) zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielolokalowej – raz na tydzień;
4) Bioodpady w tym odpady kuchenne i odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji:
a) w zabudowie jednorodzinnej:
- raz na dwa tygodnie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, wrześniu,
październiku, listopadzie, grudniu.
- raz na tydzień w czerwcu, lipcu, sierpniu.
b) w zabudowie wielolokalowej – raz na tydzień;
5) Popiół paleniskowy w zabudowie jednorodzinnej:
a) jeden raz w miesiącu w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, październiku,
listopadzie, grudniu.
b) w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu: w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu
opróżniającego zbiorniki, nie rzadziej niż raz na rok.
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§ 7.
Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) usuwanie odpadów z koszy ulicznych powinno następować nie rzadziej niż raz na
tydzień; niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zarządzający terenem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemię;
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co miesiąc lub według
potrzeb z zastrzeżeniem niedopuszczenia do przepełnienia się pojemnika na odpady;
3) właściciele punktów handlowych i usługowych z koszy zlokalizowanych poza
budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;
4) właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe zobowiązani
są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 8.
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej
eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) do pojemników i worków na papier wrzucamy odpady z papieru, tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i tektury z wyjątkiem opakowań z zawartością np. żywności ,
wapna, cementu lub pozostałościami zawartości,
2) do pojemników i worków na szkło wrzucamy odpady ze szkła i odpady
opakowaniowe ze szkła z wyjątkiem:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością i pozostałościami
zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych;
3) do pojemników i worków na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy odpady z metali,
tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z wyjątkiem:
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a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2024
§ 9.
Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów
komunalnych dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów
określonych w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czyli przygotowanie do
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych odpadów na
wymaganym poziomie.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE
NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA
LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 10.
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.
§ 11.
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do wszystkich ras psów:
a) trzymanie ich na terenie swojej nieruchomości,
b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażający otoczeniu – w nałożonym kagańcu,
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2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) dopuszczalne jest zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi w sytuacji, gdy właściciel
ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne,
c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości
innej niż zielone może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
d) usuwanie przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych,
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być wrzucane do pojemników na
odpady komunalne; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników,
3) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierząt domowych.
Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI
ROLNICZEJ
§ 12.
1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod zabudowę
zagrodową (RM/MN) zobowiązani są:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków,
c) pszczoły należy trzymać w ulach w taki sposób, aby ograniczyć możliwość
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przedostania się pszczół na teren sąsiedniej nieruchomości.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ
TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 13.
Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w
zakresie hotelarstwa, gastronomii i obrotu artykułami rolno-spożywczymi;
2) nieruchomości, na których znajdują się domy wielorodzinne, urzędy, zakłady opieki
zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu systemu
oświaty,placówki kulturalno-oświatowe.
§14.
Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji jeden raz w roku w okresie jesiennym – do
31 października.
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