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UCHWAŁA NR XX/250/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 r. poz. 150, 284, 875), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11657).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Piotr Sucherman
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/250/2020
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kozienice

Kozienice, 2020 r.
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kozienice.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na
terenach służących do użytku publicznego
§ 2.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) popiół;
8) odpady niebezpieczne;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe;
16) odpady tekstyliów i odzieży.

§ 3.
1.

2.

Zebrane w sposób selektywny odpady, określone w § 2 pkt 1 - 6 należy gromadzić:
1) na obszarach zabudowy wielolokalowej – w pojemnikach przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów;
2) na obszarach zabudowy jednorodzinnej – w workach przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów, z wyłączeniem bioodpadów, które należy
gromadzić w pojemnikach lub umieszczać w kompostowniku, zgodnie z zapisami
§ 5.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemniku, nie mogą zawierać
odpadów wymienionych w § 2.
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§ 4.
1. Frakcje odpadów wymienione w § 2 pkt 1 - 6 mogą również być dostarczone do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
2. Popiół pochodzący z palenisk domowych można zbierać do własnych worków o masie
nie przekraczającej 25 kg.
3. Odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, należy przekazywać
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
4. Przeterminowane leki należy przekazywać:
1) do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy
Kozienice;
2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
5. Chemikalia stanowiące odpady komunalne należy przekazywać bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
6. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
należy przekazywać:
1) do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy
Kozienice;
2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać:
1) do pojemników znajdujących się w placówkach handlowych zobowiązanych do
prowadzenia zbiórki na podstawie odrębnych przepisów;
2) do specjalnych, oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach
i przedszkolach oraz w innych budynkach użyteczności publicznej;
3) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
1) w ramach akcyjnej zbiórki – w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zgodnie z podanym harmonogramem;
2) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki
tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych;
3) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
1) w ramach akcyjnej zbiórki – w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zgodnie z podanym harmonogramem;
2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
10. Zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK).
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają w gospodarstwach domowych
w wyniku prowadzenia samodzielnie robót remontowych i rozbiórkowych można
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
12. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać:
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1) do specjalnych, oznaczonych pojemników lub kontenerów na odzież znajdujących
się na terenie Gminy Kozienice;
2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 5.
1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, w przypadku zadeklarowania
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się
w kompostownikach zapewniających dostęp powietrza do warstw kompostu.
4. Kompostowanie zapewnia zagospodarowanie całego strumienia powstających
na nieruchomości bioodpadów.
§ 6.
1. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego z wyłączeniem
chodnika na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów poprzez:
zamiatanie, zbieranie, odgarnianie.
2. Do usunięcia lodu można stosować środki chemiczne prawnie dopuszczone
do stosowania.
§ 7.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem
użycia środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być
wykonywana w sposób nie powodujący zanieczyszczania środowiska, szczególnie
powierzchni gleby oraz wód oraz w sposób umożliwiający usunięcie powstających
podczas naprawy odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 8.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości we własnym
zakresie w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
wytworzonych na nieruchomości z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz
ilości osób z nich korzystających.
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Na terenie Gminy Kozienice dopuszcza się rodzaje pojemników służących do zbierania
odpadów komunalnych:
1) pojemniki na odpady o pojemności: 110 litrów, 120 litrów, 240 litów, 1100 litów,
1500 litrów;
2) kontenery na odpady o pojemności od 5 do 40 m3;
3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów;
4) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów;
5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego o pojemności od 30 do 1500 litrów.
Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów muszą być właściwie oznakowane
i w odpowiedniej kolorystyce.
Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki
lub worki odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następujących
oznaczeń:
1) niebieski z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
3) zielony z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła;
4) brązowy z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być oznaczone
napisem „Odpady zmieszane”, koloru innego niż stosowany przy selektywnym zbieraniu
odpadów komunalnych.
Wymóg selektywnego zbierania odpadów wyszczególnionych w § 2 uważa się za
spełniony, jeżeli odpady zbierane są w sposób wskazany w § 4.

§ 9.
1. Określa się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) właściciele zabudowy jednorodzinnej mają obowiązek dysponowania 30 litrów
pojemnika na osobę;
2) właściciele zabudowy wielolokalowej mają obowiązek dysponowania 25 litrów
pojemnika na osobę.
2. Dla nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości
pojemników, zarówno na odpady zmieszane, jaki i zbierane selektywnie dopuszcza się
zlokalizowanie jednego „gniazda pojemników”, wspólnego dla kilku nieruchomości.
W takim przypadku wszyscy właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za selektywną
zbiórkę odpadów.
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§ 10.
Ustala się następujące rodzaje i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj.: na chodnikach,
przystankach komunikacji publicznej, w parkach i na placach zabaw:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów;
2) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
o pojemności od 30 do 1500 litrów;
3) odległość między koszami na odpady komunalne zlokalizowanymi w pasach
drogowych dróg publicznych oraz w parkach i na placach zabaw powinna być
dostosowana do natężenia ruchu pieszych w danym terenie;
4) na przystankach komunikacji publicznej kosze na odpady należy lokalizować
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, w sposób dostępny i widoczny.
§ 11.
1. Miejsca i urządzenia służące do gromadzenia odpadów, o których mowa w niniejszym
rozdziale powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
poprzez:
1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki
sposób, aby nie dochodziło do ich zmieszania;
2) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym
rozprzestrzenianiem się odpadów;
3) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem
wody i błota.
2. Pojemniki i kontenery do zgromadzenia odpadów powinny być :
1) poddawane myciu (wewnątrz i zewnątrz) w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska;
2) kompletne i nieuszkodzone.
3. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone
oraz powinny zostać zabezpieczone przed możliwością ich otwarcia lub rozerwania.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12.
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 lub workach, a następnie
odebranie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności poprzez ich
wystawienie poza teren nieruchomości w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na
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chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Wystawione pojemniki nie
mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.
§ 13.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu;
2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;
3) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie;
4) popiół – dwa razy w miesiącu w okresie od dnia 1 października do dnia 30
kwietnia.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy wielolokalowej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu;
2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w tygodniu;
3) bioodpady – jeden raz w tygodniu.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy jednorodzinnej
– cztery razy w roku;
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy wielolokalowej
– jeden raz w miesiącu.
§ 14.
Kosze uliczne, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach i na placach zabaw należy
opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
§ 15.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości :
1) w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku, nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości;
2) poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy uprawnionemu do opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 16.
W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi Gmina zobowiązana jest do
osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska.

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
§ 17.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla
otoczenia;
2) sprawowania stałego, skutecznego dozoru nad psami oraz innymi zwierzętami
domowymi poza miejscem ich stałego utrzymywania – adekwatnie do wielkości,
rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu
czy terenu;
3) zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wyjście psa;
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez
umieszczanie ich w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości
przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
5) obowiązek usunięcia zanieczyszczeń nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady
wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także funkcjonariuszy Policji oraz
służb ratowniczych korzystających w trakcie wykonywania zadań służbowych
z pracy psów służbowych;
6) stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt
oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia przy przewozie
i przemieszczaniu zwierząt domowych.
2. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone na terenie należycie
ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, a także
w pomieszczeniu zamkniętym.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane
na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia,
również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
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Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem.
W zabudowie wielolokalowej wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inni
właściciele nieruchomości mogą uchwalić własne regulaminy dotyczące obowiązków
utrzymujących zwierzęta domowe.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 18.
1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na
następujących obszarach gminy nie związanych z produkcja rolniczą:
1) w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej centrum miasta;
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) na osiedlach zabudowy skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.
2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
2) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości będą zabezpieczone przed
samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości;
3) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na
nieruchomości.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 19.
1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) węzłów cieplnych i przyłączy;
2) korytarzy piwnicznych w budynkach wielorodzinnych;
3) osłon śmietnikowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;
2) w okresie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
3. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzona co
najmniej raz w roku w okresach wskazanych w ust. 2 oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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