Załącznik
Do Uchwały Nr XLVI.244.2017
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 2017 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
BRAŃSZCZYK

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk, zwany dalej
Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
dotyczące:
1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon i odpadów zielonych,
2. Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
3. Mycia, i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
4. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych,
5. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
6. Wymagań dotyczących wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
7. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
8. Wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich trzymania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach,
9. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości.
2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych podlegają odpady:
1) papier i tektura,
2) odzież ,
3) tekstylia,
4) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo - gospodarczy,
5) szkło,
6) metale,
7) opakowania wielomateriałowe,
8) ulegające biodegradacji,
9) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o
ujednoliconych kolorach, zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów:
- niebieski z napisem ,,Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, odpady z tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
- zielony z napisem ,, Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła oraz odpady
opakowaniowe ze szkła,
- żółty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z metali, odpady
opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- brązowy z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

4. Odpady biodegradowalne (zielone) można składować we własnym kompostowniku, na
terenie nieruchomości.
5. Odpady wymienione w ust. 2 pkt. 10 - 13 będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29.
6. Przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub w aptekach na terenie Gminy
Brańszczyk.
7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do specjalistycznych pojemników
znajdujących się w szkołach, sklepach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku i
Urzędzie Gminy w Brańszczyku.

§ 3.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:
1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym,
2. prowadzenie selektywnego zbierania i
komunalnych,

przekazywania przedsiębiorcy odpadów

3. zbieranie odpadów nie podlegających segregacji do pojemników o minimalnej pojemności
120 l,
4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, śnieg i lód oraz błoto
należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię.

§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym
terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w zbiornikach
bezodpływowych,
2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą
eksploatacją pojazdu w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem zachowania
warunków określonych w odrębnych przepisach. Naprawa pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem, że naprawy mają charakter
drobnych napraw i nie zanieczyszczają środowiska, a powstające z nich odpady gromadzone
są w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5.
1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania
zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) Dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, nie mniej niż jeden pojemnik
o wielkości 120 l na gospodarstwo domowe na odpady zmieszane; worki
o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem na makulaturę, odzież
i tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe;
worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne
(zielone).
2) Dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika; jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na szkołę.
3) Dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal,
4) Dla lokali handlowych i gastronomicznych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal.
5) Dla punktów handlowych poza lokalem - 5 l na każdego zatrudnionego, jednak
co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal.
6) Dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 15 pracowników.
7) Dla domów opieki społecznej, hoteli, gospodarstw agroturystycznych itp. - 1 l
na jedno łóżko jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność
spożywcza (w tym sklepy spożywcze) oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz
poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady,
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników oraz urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
4. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo
dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich,

5. W miejscach publicznych (takich jak w szczególności chodniki, place, przystanki
autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej
pojemności 10 l,
6. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Brańszczyk odbywać się
będzie również do specjalistycznych pojemników przeznaczonych na szkło, papier i plastik.
Pojemniki zapewni Urząd Gminy w Brańszczyku.

Rozdział 4
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§6
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez
wyposażenie nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i gromadzić w przydomowych
kompostownikach. Właściciele nieruchomości nie posiadający możliwości zbierania i
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach mogą
zbierać te odpady w worki i dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdującego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul.
Bielińskiej 29,
3. Opróżnione opakowania należy trwale zgnieść, jeśli rodzaj materiału na to pozwala,
4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbywać się będzie 2 razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego ustali Urząd Gminy w Brańszczyku w porozumieniu z przedsiębiorcą
odbierającym odpady,
5. Odpady budowlano-remontowe i wielkogabarytowe mogą być dostarczane indywidualnie
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29 również w innym terminie niż
wymieniony w pkt. 4 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej,
6. Dopuszcza się możliwość zagospodarowania drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia
lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej.
7.Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych będą zapewnione przez
przedsiębiorcę,
8. Zużyte opony można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§7
1. Odpady komunalne pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać
z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-3,
2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione
w § 2 ust. 2 pkt 1-7 należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1
raz w miesiącu,
3. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w
§ 2 ust. 2 pkt 8, jeżeli nie są składowe w kompostownikach, należy usuwać z terenu
nieruchomości w okresie od początku maja do końca listopada – nie mniej niż 1 raz w
miesiącu, natomiast w pozostałym okresie – raz na 2 miesiące,
4. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w
§ 2 ust. 2 pkt 10-13 należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę potrzeb,
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące chemikalia (farby, lakiery,
opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i
akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29,
6. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą również od
właścicieli nieruchomości selektywnie zbierane odpady: papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło i opakowania wielomateriałowe,
7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.

§ 8.
1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia,
2. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji
sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków lub poprzez pobudowanie i dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w
taki sposób aby jego opróżnianie odbywało się z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia, uwzględniając następujące normy:
1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych – 3,0 m³/osobę/miesiąc,

2) pralnie – 17,0 m³/osobę/miesiąc,
3) bary, restauracje, jadłodajnie – 3,0 m³/1 miejsce/miesiąc,
4) kawiarnie – 0,8 m³/1 miejsce/miesiąc,
5) sklepy spożywcze – 2,0 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
6) pozostałe sklepy – 0,9 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
7) apteki – 3,0 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
8) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
9) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
10) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
11) zakłady produkcyjne bez natrysków – 0,45 m³/1 zatrudnionego/miesiąc,
12) zakłady produkcyjne z natryskami – 1,5 m³/1 zatrudnionego/miesiąc.
3. Zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju
sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej.

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
§9
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.
§ 10
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) wyposażenie psa w obrożę,
2) prowadzenie psa na uwięzi; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny
sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
3) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i
na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym pasach
drogowych); powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z
psów - przewodników.

Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 11
Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:
1. o zabudowie wielorodzinnej;
2. na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

§ 12
1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe,
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona
3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 i 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy
utrzymanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny,
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
zobowiązani są:
1) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie,
2) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych dla ścieków,
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi
publicznej, na terenie płaskim, tak, by odcieki nie mogły przedostawać się na tereny
sąsiednich nieruchomości,
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt dwa razy do roku (wiosną i jesienią), realizowaną przez podmiot
uprawniony,
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 13
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki przyłączy wodociągowych lub
kanalizacyjnych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia.
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.

Rozdział 9
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14
Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów
komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb.
§ 15
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane
są w miarę możliwości do rejestrowania masy odbieranych segregowanych odpadów
komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te
odpady w sposób selektywny.
§ 16
Gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki
odpadami komunalnymi.

§ 17
Gmina Brańszczyk zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
przynależy do Regionu ostrołęcko-siedleckiego.

§ 18
W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania
obejmujące:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100% mieszkańców gminy

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez ich składowanie,
3. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy dotyczącej gospodarki zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
4. Upowszechnienie
systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw
domowych na obszarze Gminy Brańszczyk,
5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

§ 19
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości przeznaczone do
składowania będą kierowane w pierwszej kolejności do regionalnych instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych , tzw. RIPOK-ów,
2. W przypadku braku możliwości skierowania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości przeznaczonych do składowania do instalacji
regionalnych, zostaną przekierowane do instalacji zastępczych zgodnie z Uchwałą nr 212/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie WPGO 2012-2023 zawierającej wykaz
instalacji w podziale na regiony.

Rozdział 10
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 20
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – do dnia 16 lipca 2020
r. – nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

§ 21
Do dnia 31 grudnia 2020 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia
osiągnięcie następujących poziomów:

1. Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2. Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej
70% wagowo.

