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UCHWAŁA NR 96/X/2015
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 321/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
2013 poz.5083).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Korlak
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Załącznik do Uchwały Nr 96/X/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 maja 2015 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu 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) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań 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 terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz na terenach służących do użytku publicznego
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1)

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 27,

2)

przeterminowanych leków i chemikaliów,

3)

zużytych baterii i akumulatorów,

4)

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6)

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)

zużytych opon,
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8)

odpadów zielonych,

9)

papieru i tektury,
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10) szkła bezbarwnego,
11) szkła kolorowego,
12) tworzywa sztucznego typu PET,
13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) metali.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.
4. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne,
zobowiązani są do ich zbierania i przekazywania przedsiębiorcy lub kompostowania odpadów we własnym
zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
§ 3. 1. Uprzątanie i utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach osiedli mieszkaniowych należy do obowiązków ich zarządców lub administratorów.
2. Uprzątanie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych,
na długości zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku na długości 30m należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu,
4) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1)

pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2)

pojemnik na odpady o pojemności 90 L;

2)

pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3)

pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4)

pojemniki na odpady o pojemności 240 L;
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5)

pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6)

pojemniki o pojemności od 5 do 40 m3;
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6a) prasokontenery o pojemności 10 m3, 20 m3 oraz 40 m3;
7)

pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60L, 90L, 110L, 120L, 240L, 1100L oraz 1500L,
a) pojemnik żółty przeznaczony jest na opakowania z tworzyw sztucznych,
b) pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier,
c) pojemnik biały przeznaczony jest na szkło bezbarwne,
d) pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło kolorowe, jeżeli w pobliżu nie ma pojemnika białego to
do pojemnika zielonego wrzucamy szkło bezbarwne,
e) w okresie przejściowym dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości w dwóch pojemnikach o ile firma odbierająca odpady będzie je segregowała we własnym
zakresie.
f) w okresie przejściowym dopuszcza się gromadzenie w jednym pojemniku koloru czerwonego odpadów
segregowanych (tj. papier, plastik, metal) np. kartoniki po napojach, opakowania po jogurtach, puszki
po konserwach,
Informacja taka będzie podana do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podpisaniu przez Urząd Gminy Lesznowola stosownej umowy z firmą
odbierającą odpady.

8)

kosze uliczne o pojemności od 60L do 70L,

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 60 L;
2) 3 osoby – w rozmiarze 110 L;
3) 4 osoby – w rozmiarze 120 L;
4) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 L;
5) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L;
6) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 urządzenia po 240 L.
2. Ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe,
jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 6.
3. Z zastrzeżeniem § 9, do właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, o których mowa
w § 9 ust. 1, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
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3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
5) tworzywa typu plastik przemysłowo-gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
6) metalu, jeżeli z takiego urządzenia korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L (worek);
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L (worek);
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L (worek);
7) odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści i traw (odpady zielone), jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 L;
8) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik o rozmiarze 1500 L.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów
mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L. Dopuszcza się możliwość
zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym
miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostowniach.
5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych
rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1.
6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych
punktach ust. 1.
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych,
jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika
korzysta:
1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L;
2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L;
3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L;
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4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L;
5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 3 x 240 L;
6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym
ustępie.
3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona
w ust. 1.
4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na zasadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości,
o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa
domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika
wielkości nie mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru urządzeń do gromadzenia
odpadów.
§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych,
jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości odpadów:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L;
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L;
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 2 x 240 L;
2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L;
3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L;
4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L;
5) tworzywa typu plastik przemysłowo-gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L;
6) metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 240 L;
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7) odpadów ulegających biodegradacji (odpady kuchenne), jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 120 L;
b) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – w rozmiarze 240 L;
8) odpady zielone (liście, trawy):
a) pojemnik w rozmiarze 120L, 240L oraz 1100 L;
b) worek w rozmiarze do 120L;
9) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik KP 5.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na
poziomie pojemnika KP 5. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów
wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie mebli oraz
innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów
szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7 zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostowniach.
5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1
6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach
wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
§ 10. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 13 , minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 60 L;
2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L;
3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określono
w ust. 1 pkt 3.
§ 11. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 13, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 60 L;
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 90 L;
c) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 120 L;
2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 60 L;
3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 60 L;
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4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 60 L;
5) tworzywa typu plastik przemysłowo-gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 60 L;
6) metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 60 L;
7) odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści i traw (odpady zielone), jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 60 L;
8) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik o rozmiarze 1500 L.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą, minimalną pojemność
urządzenia przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych
odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub chodnikach albo innych miejscach publicznych
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie
mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać
przepisów odrębnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostowniach.
5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1.
6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z urządzenia przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych
punktach ust. 1.
§ 12. § 7 – 12 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują
mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.
§ 13. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzenia przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli
z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 L,
2) nie więcej niż 11 i nie mniej niż 20 osób – w rozmiarze 2 x 240 L,
3) nie więcej niż 21 osób i nie mniej niż 40 osób, 1100 L.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób,
niż określono w ust. 1 pkt 3.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 60 L;
2) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 60 L;
3) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 60 L.
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5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do
zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 3.
§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, szpitali,
jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług
tych instytucji) osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 10 – 2 x 240 L,
2) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 – 4 x 240 L albo 1 x 1100 L.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
§ 15. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym – od 60 L do 70 L, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego
urządzenia;
2) w terenie zabudowanym – od 60 L do 70 L usytuowane w odległości co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia.
§ 16. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 6- 15 rodzaju minimalnych
pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio; do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe § 11 i 12 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż do odpadów biodegradowalnych w zakresie liści
i traw (odpady zielone) ustala się minimalny rozmiar pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju
odpadów na poziomie 1100 L, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób.
2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 5.
3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
5. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.
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§ 19. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9, 10, 11,12 co
najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 co najmniej 1 raz na 6 miesięcy .
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14 co najmniej 1 raz w roku.
4. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–14 co najmniej 2 razy w miesiącu.
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani 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 nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego firmy wywozowej w celu ich
opróżnienia.
4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
5. Zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być opróżniany, co najmniej jeden raz w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 22. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są
w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów
komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób
selektywny. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 23. 1. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 2012-2023, zawierającej wykaz instalacji w podziale
na regiony.
2. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji,
przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów
w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W przypadku gdy wyznaczono
instalacje do zastępczej obsługi poza regionem – odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych
poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych
i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu.
3. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii
RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać
przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
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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
§ 24. 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, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie
tych zwierząt.
§ 25. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór;
b) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby
dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia;
c) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków
i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości;
d) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;
e) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych;
f) 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
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem oraz pod warunkiem, że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów;
g) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w torbach mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;
h) zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione
do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;
4) wszelkie pomieszczenia, budynki i budowle służące utrzymaniu zwierząt domowych muszą spełniać wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych;
6) zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Lesznowola reguluje Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola
(ustawa z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt).
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Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 26. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej,
w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto
inwestowanie zgodne z tymi planami.
3. 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 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości lub 3 m
przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku
mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
4) trzymanie gołębi w budynkach wielorodzinnych jest zabronione chyba, że właściciel nieruchomości wyrazi
na to zgodę.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 27. 1. Przeprowadzaniem cyklicznych deratyzacji objęte są: szkoły, przedszkola, placówki handlowe, budynki wielorodzinne oraz budynki i urządzenia użyteczności publicznej a także zakłady zajmujące się zbiorowym żywieniem ludzi lub produkcja żywności.
2. Ustala się następujące terminy deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 30 kwietnia,
2) w okresie jesiennym od 1 do 30 września.
3. W przypadku wystąpienia gryzoni deratyzację należy wykonać niezwłocznie.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 28. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Lesznowola poprzez działania funkcjonariuszy policji oraz uprawnionych pracowników Urzędu Gminy
Lesznowola.

