
 

 

UCHWAŁA NR XX/253/2016 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, uchwala się co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce tj.: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

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

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) 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 zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach, 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie: 

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., 

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., 

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez prowadzenie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w zakresie obejmującym: 

1) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, 

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, 

3) metale oraz opakowania z metali, 

4) szkło oraz opakowania ze szkła, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

7) popiół z palenisk domowych, 

8) odzież i tekstylia, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) chemikalia, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, z robót budowlanych prowadzonych we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości. 

2. Pozostałe odpady komunalne, które nie zostały wymienione w ust.1, mogą być zbierane w sposób 

nieselektywny (zmieszane odpady komunalne). 

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

obowiązek wyposażyć nieruchomości w specjalistyczne pojemniki na odpady komunalne o odpowiedniej 

pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Pojemniki do 

zbierania odpadów powinny być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości, odpowiadające 

obowiązującym normom. 

4. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni 

powstają odpady zielone może dokonywać kompostowania tych odpadów we własnym zakresie i na własne 

potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. 

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, 

mają obowiązek ustawienia na nich koszy ulicznych na odpady i systematycznego ich opróżniania. 

6. Obowiązek uprzątnięcia chodnika z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinien być 

realizowany przez: 

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. 

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, 

na terenie własnej nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, 

w szczególności ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

2. Zakazuje się mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. 
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3. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych osób fizycznych, nie 

będących przedsiębiorcami, pod warunkiem, że prace te nie będą stwarzały uciążliwości dla mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości. Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie  

z regulaminem. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować następujące 

pojemniki i worki: 

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 litrów, 

2) pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz popiół z palenisk domowych o minimalnej pojemności 

110 litrów, 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 –  

7 uchwały, o minimalnej pojemności 120 litrów, 

4) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 –  

7 uchwały, o minimalnej pojemności 110 litrów, wykonane z folii LDPE lub HDPE o grubości 

dostosowanej do rodzaju odpadów, zapewniającej odporność na rozerwanie, 

5) worki typu big bag, kontenery przeznaczone na odpady budowlane i remontowe o minimalnej pojemności  

1 m
3
. 

2. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, określone w ust. 1, 

powinny mieć następującą kolorystykę i oznakowanie: 

1) żółty oznakowany „TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe (np. 

opakowania typu Tetra Pak); 

2) niebieski oznakowany „PAPIER” – z przeznaczeniem na papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury; 

3) zielony oznakowany „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 

4) brązowy oznakowany „ODPADY ZIELONE” – z przeznaczeniem na odpady zielone; 

5) szary oznakowany „POPIÓŁ” - z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych. 

3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, pojemniki do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz pojemniki i worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, określone 

w ust. 1 i 2, udostępnia i utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - podmiot 

wyłoniony przez Miasto Siedlce w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Na terenach zabudowy wielorodzinnej do zbierania segregowanych odpadów komunalnych stosuje się 

pojemniki, określone w ust. 1 pkt 3. 

5. Na terenach zabudowy jednorodzinnej do zbierania segregowanych odpadów komunalnych stosuje się 

worki, określone w ust. 1 pkt 4. 

6. Dla nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników, zarówno 

na odpady zmieszane jak i odpady segregowane dopuszcza się zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, 

wspólnego dla kilku nieruchomości. W takim wypadku wszyscy właściciele nieruchomości są odpowiedzialni 

za selektywną zbiórkę odpadów. 

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stosuje się 

odpowiednio pojemniki lub worki określone w ust. 2. 

§ 6. 1. Przy wyposażaniu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych należy uwzględnić: 
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1) średnią ilość zmieszanych odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, 

przypadającą na jednego mieszkańca w ilości około 40 litrów, przy częstotliwości wywozu jeden raz w 

tygodniu, 

2) liczbę osób korzystających z pojemników na odpady komunalne, 

3) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

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

zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych  

o pojemności uwzględniającej następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru odpadów: 

1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 3 l dla każdego pracownika, ucznia  

i studenta, 

2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, 

3) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m
2 

powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik  

o pojemności 120 l na lokal, 

4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt, 

5) place targowe – 4 l na 1 m
2 
placu, 

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

7) dla ulicznych punków szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

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

socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, 

9) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko, 

10) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października 

każdego roku i 5 l poza tym okresem, 

11) dla cmentarzy - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na każdy 1ha  powierzchni, 

12) w przypadkach określonych w punktach 3 i 4, jeśli jest prowadzona działalność handlowa polegająca na 

sprzedaży produktów do spożycia na miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu handlowego oraz w 

punktach 6 i 7, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, 

dostatecznej ilości koszy ulicznych. 

§ 7. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji 

publicznej, parki muszą być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny 

komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami: 

1) odległość pomiędzy koszami ulicznymi rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może 

przekraczać 150 m, 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze uliczne należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia 

przystanku, 

3) na peronach odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie może przekraczać 50m. 

2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz  

z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są 

zobowiązani do utrzymywania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, we właściwym 

stanie technicznym i sanitarnym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń 

dla zdrowia użytkowników. Ponadto pojemniki należy myć i dezynfekować każdorazowo w przypadku 

uciążliwości odorowej, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku, lecz nie później niż do 30 września  

(po sezonie letnim). W przypadku dzierżawy pojemników wykonawcę obowiązku określa umowa dzierżawy. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do ustawienia pojemników służących do zbierania odpadów 

komunalnych w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego, w miejscach łatwo dostępnych, 

zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przygotowania miejsc ustawienia pojemników na odpady 

komunalne, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz utrzymywania tych miejsc w czystości i porządku. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania 

wielomateriałowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

3) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

4) szkło i opakowania ze szkła odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

5) odpady zielone odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od marca do listopada dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od marca do listopada jeden raz w tygodniu, 

6) popiół z palenisk domowych odbierany jest według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż dwa razy  

w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości zapotrzebowania na 

realizację ww. usługi pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 
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b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinna zapewnić właściwy stan sanitarno-

porządkowy nieruchomości i być dostosowana do ilości zebranych odpadów i możliwości ich gromadzenia w 

pojemnikach, z wyłączeniem ust. 4 pkt 2 i 3. Częstotliwość wywozu nie może być mniejsza niż jeden raz na 

miesiąc. 

3. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) zbiorniki bezodpływowe – nieczystości ciekłe należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź do wypływu nieczystości ze zbiornika, 

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków – osady należy wywozić z częstotliwością wynikającą z instrukcji 

eksploatacji, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia osadników bądź wylewania 

na powierzchnię terenu. 

4. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego: 

1) kosze uliczne zlokalizowane przy drogach publicznych, na skwerach, w parkach, zieleńcach należy 

opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na 

powierzchnię terenu, 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy: 

a) poza okresami Świąt – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie Świąt (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) – co najmniej jeden raz  

w tygodniu, 

3) właściciele lokali gastronomicznych oraz ulicznych punktów szybkiej konsumpcji są zobowiązani usuwać 

odpady co najmniej jeden raz w tygodniu. 

§ 10. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa  

w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały; w terminach odbierania odpadów komunalnych pojemnik należy 

udostępnić podmiotowi uprawnionemu w danym sektorze; 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania 

wielomateriałowe należy: 

a) zbierać w jednym pojemniku lub worku, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 2 

uchwały; w terminach odbierania odpadów komunalnych pojemnik lub worek należy udostępnić 

podmiotowi uprawnionemu w danym sektorze, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, należy: 

a) zbierać w jednym pojemniku lub worku, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 3 

uchwały; w terminach odbierania odpadów komunalnych pojemnik lub worek należy udostępnić 

podmiotowi uprawnionemu w danym sektorze, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) szkło oraz opakowania szklane należy: 

a) zbierać w pojemniku lub worku, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 4 

uchwały; w terminach odbierania odpadów komunalnych pojemnik lub worek należy udostępnić 

podmiotowi uprawnionemu w danym sektorze, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
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5) odpady zielone należy: 

a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 5 

uchwały; w terminach odbierania odpadów komunalnych pojemnik lub worek należy udostępnić 

podmiotowi uprawnionemu w danym sektorze, lub 

b) gromadzić w przydomowych kompostownikach, lub 

c) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) popiół z palenisk domowych należy: 

a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 i § 9 ust. 1 pkt 6 

uchwały;  w terminach odbierania tego typu odpadów komunalnych pojemnik lub worek należy 

udostępnić podmiotowi uprawnionemu  w danym sektorze, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7) odzież i tekstylia należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy: 

a) w ustalonych terminach odbierania, udostępnić uprawnionemu podmiotowi w danym sektorze; odpady 

wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania, należy je wystawiać na chodnik 

przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę 

nieruchomości, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

10) zużyte baterie i akumulatory należy: 

a) umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie placówek 

oświatowych, handlowych, usługowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz urzędów i instytucji, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

11) przeterminowane leki należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wybranych aptekach, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

12) chemikalia, oleje odpadowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

13) zużyte opony, powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z pojazdów dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe należy: 

a) posegregować i gromadzić w workach typu big bag lub kontenerach, dostarczonych i odbieranych przez 

podmiot uprawniony do wykonywania usługi odbierania odpadów komunalnych w danym sektorze, lub 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów, określonych w ust. 1 pkt 2 - 14,  

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości 

przez Urząd Miasta Siedlce oraz jest udostępniana na stronie internetowej Urzędu: www.siedlce.pl. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 11. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Miasta Siedlce wyłącznie 

w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla regionu 

ostrołęcko-siedleckiego, wynikające z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania, 

aktualnie obowiązującego, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
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Rozdział 6. 

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych 

§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 

zwierząt. Osoby te są zobowiązane do nie pozostawiania ich bez dozoru. Jeżeli zwierzę nie jest należycie 

uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, osoby te są 

zobowiązane uniemożliwić samodzielne wydostanie się zwierzęcia z tego terenu. 

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów są zobowiązane do: 

1) natychmiastowego usuwania odchodów i innych 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. za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, 

worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba wyprowadzająca psa; nieczystości te, umieszczone 

w szczelnych torbach, mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; 

obowiązek usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez psa nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

2) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na uwięzi i w kagańcu. 

3. Dopuszcza się wyprowadzanie psów na uwięzi bez kagańców, pod warunkiem, że osoba 

wyprowadzająca ma możliwość sprawowania bezpośredniej, skutecznej kontroli nad zachowaniem psa. 

Wyprowadzanie bez kagańca nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne i ich mieszańców. 

4. Dopuszcza się wyprowadzanie psów bez uwięzi w miejscach do tego wyznaczonych. 

5. Utrzymujący w lokalach mieszkalnych zwierzęta egzotyczne, a w szczególności gady, płazy, ptaki 

i owady są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

6. Przepisy ust. 2 pkt 1 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób 

niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 13. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej 

i skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej. 

2. Na innych terenach, wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem, że: 

a) powstające odchody zwierząt gospodarskich obornik, gnojówka, gnojowica będą gromadzone i usuwane w 

sposób określony odrębnymi przepisami, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

b) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie będzie powodowało dla innych osób zamieszkujących na 

nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne, 

c) przestrzegane będą obowiązujące wymagania, określone w odrębnych przepisach w celu zabezpieczenia 

przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym i w celu zapewnienia właściwej jakości produktów 

odzwierzęcych, 

d) ule, w których trzymane są pszczoły, muszą być ustawione w odległości co najmniej 10 m do granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące                   i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości 

dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz 

budynki wielorodzinne, w szczególności miejsca takie jak: zsypy, komory zsypowe, korytarze piwniczne, 

osłony śmietnikowe, kanały i studzienki kanalizacyjne, węzły i kanały ciepłownicze. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5380



2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w terminach: 

1) od 1 do 28 kwietnia – deratyzacja wiosenna, 

2) od 1 do 28 października – deratyzacja jesienna. 

3. O terminie przeprowadzenia deratyzacji Miasto Siedlce informuje mieszkańców za pośrednictwem 

obwieszczenia wywieszanego na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Siedlce: www.siedlce.pl. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce. 

§ 16. Traci moc uchwała Nr XLIII/787/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady: 

 Henryk Niedziółka 
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