
UchwaJa Nr X X /109 / 2017 
Rady Gminy Radzanow 
z dnia 31 stycznia 2017r 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzs|dku na terenie Gminy Radzanow 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustaw7 z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci 
i porzc|dku w gminach (jA. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz po zasi?gni?ciu opinii 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie, Rada Gminy Radzanow 
uchwala co nast?puje: 

R E G U L A M I N U T R Z Y M A N I A C Z Y S T O S C I I P O R Z A D K U NA T E R E N I E G M I N Y 
R A D Z A N O W 

Rozdziai 1 
Postanowienia ogolne 

Regulamin okresla szczegotowe zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy 
Radzanow. 

Rozdzial 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzjjdku na terenie nieruchomosci 

§2 
1. Wiasciciele nieruchomosci deklarujacy selektywne zbieranie odpadow komunalnych se\. 

zobowic^zani do zbierania nast^puj^cych frakcji odpadow: 
1) papier, szklo, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriatowe, 
2) odpady zielone i opakowaniowe ulegajqce biodegradacji. 

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza si? prowadzenie kompostowania odpadow 
komunalnych ulegaj^cych biodegradacji w przydomowych kompostownikach. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) 
wiasciciele nieruchomosci polozonych na terenie gminy Radzanow w ramach ponoszonej 
oplaty z tytutu gospodarowania odpadami komunalnymi mog^ dostarczac: 
1) zuzyty sprz?t elektroniczny i elektryczny, 
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
3) zuzyte opony (pochodzqce z gospodarstw domowych), 
4) zuzyte baterie i akumulatory, 
5) folia gospodarcza, 
6) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne (wyt^czaj^c azbest, 

weln? mineraln^ i pap?), 
7) zuzyte oleje, 
8) przeterminowane leki i chemikalia. 

4. W przypadku wyjqtkowego i krotkotrwalego zwi?kszenia ilosci odpadow komunalnych, 
dozwolone jest ich gromadzenie w szczelnych workach z tworzywa sztucznego, 
odpornych na rozerwanie, nie powoduj^cych uci^zliwosci dla s^siadow oraz zagrozenia 
dla srodowiska. 

1 



§ 3 
Wiasciciele nieruchomosci, na ktorych znajdujcj si? tereny i obiekty stuz^ce do uzytku 
publicznego, ŝ  zobowiazani do: 

1) ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady, 
2) systematycznego ich oprozniania w sposob nie dopuszczajqcy do ich przepetnienia. 

§ 4 
Na terenie Gminy Radzanow nie nalezy: 

1) podrzucac odpadow komunalnych na teren innej nieruchomosci i do pojemnikow 
b^d^cych w posiadaniu innego wtasciciela, 

2) gromadzic wszelkich odpadow w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Mycie i naprawa pojazdow samochodowych, zwi^zana z ich biez^c^ eksploatacjc| 
jest dozwolona na terenie nieruchomosci, pod warunkiem, ze nie spowoduje to 
zanieczyszczenia gleby lub wod oraz uci^zliwosci dla s^siadow. Powstale odpady komunalne 
powinny bye gromadzone i usuwane zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami. 

Wiasciciele nieruchomosci obowi^zani ŝ  do niezwlocznego oczyszczenia chodnikow 
polozonych wzdluz nieruchomosci z biota, sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczen poprzez 
odgarni?cie i spryzmowanie w miejsce lub miejsca nie powoduj^ce zakloceh w ruchu 
pieszym lub drogowym oraz podj?cie dziatah usuwaj^cych b^dz ograniczaj^cych sliskosc 
chodnika. 

Rozdzial 3 
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow 

komunalnych na terenie nieruchomosci oraz drogach publicznych, warunkow 
rozmieszczania tych urzqdzeh i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porzi}dkowym i technicznym 

§ 7 
Okresla si? nast?puJ4ce rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych w Gminie Radzanow: 

1) kosze uliczne o minimalnej pojemnosci 20 litrow, 
2) pojemniki i worki na odpady komunalne o minimalnej pojemnosci 120 litrow. 

§ 8 
1. Kosze na odpady komunalne o minimalnej pojemnosci 20 1 winny bye rozmieszczone 

w pasach drog publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych 
oraz na innych terenach przeznaczonych do uzytku publicznego. 

2. Pojemniki na odpady komunalne nalezy umiescic na terenie nieruchomosci, 
na wyrownanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem si? 
na niej wody i biota. 

3. Miejsca gromadzenia odpadow komunalnych nalezy utrzymac w stanie czystosci poprzez 
ich zamiatanie i uprz^tanie. 

4. Miejsce ustawienia pojemnikow wlasciciel nieruchomosci jest obowi^zany utrzymac 
w czystosci. 
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§ 9 
1. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanycli (nieselektywnych) odpadow 

komunalnycii powinny posiadac deklaracj? zgodnosci wystawion^ przez producenta lub 
spelniac wymagania Polskich Norm. 

2. Kazda nieruchomosc zamieszkata winna bye w^posazona w co najmniej 1 pojemnik 
0 minimalnej pojemnosci 110 1 i dostosowana do liczby osob korzystajcjcych 
z nieruchomosci i indywidualnych potrzeb, uwzgl^dniajqc przyj?te normatywy 
oraz cz?stotliwosc oprozniania pojemnikow. 

§ 1 0 
1. Odpady komunalne wydzielone selektywnie w gospodarstwie domowym nalezy 

gromadzic do odpowiednich workow lub pojemnikow. 
2. Wiasciciele nieruchomosci zobowiazani ŝ  gromadzic zmieszane odpady komunalne w 

odpowiednich pojemnikach. 
3. Odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne, nalezy gromadzic 

w specjalnych pojemnikach uniemozliwiaj^cych pylenie. 

§ 1 1 
1. Zabrania si? spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadow komunalnych. 
2. Zabrania si? gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne sniegu, lodu, gorqcego 

popiolu i zuzlu, gruzu budowlanego, szlamow, substancji zr^cych i wybuchowych, 
a takze odpadow z dziaialnosci gospodarczej. 

Rozdzial 4 
Czfstotliwosc i sposob pozbywania si^ odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych 

z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego 

§ 1 2 
1. Wlasciciel nieruchomosci zamieszkanej pozbywa si? odpadow w sposob zgodny 

z uchwal^ Rady Gminy Radzanow w sprawie ustalenia szczegolowego sposobu i zakresu 
swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych 
od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkahcy. 

2. Wlasciciel nieruchomosci niezamieszkanej pozbywa si? odpadow komunalnych, 
przekazujqc je podmiotowi uprawnionemu na podstawie zawartej umowy. 

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie i pozostale zmieszane powinny bye odbierane z 
terenu nieruchomosci zamieszkalych w terminach wyznaczonych harmonogramem 
dostarczanym wtascicielom nieruchomosci przez Gmin?, jednak nie rzadziej niz 
raz w miesi^cu. 

4. Z nieruchomosci. na ktorych nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstaj^ odpady komunalne, 
pojemniki sluz^ce do gromadzenia odpadow winny bye oprozniane z cz?stotliwosci^ 
gwarantuj^c^ nieprzepetnianie pojemnikow, lecz nie rzadziej niz raz w miesi^cu. 

5. Zbiorniki bezodplywowe powinny bye oprozniane z cz?stotliwosci^ wynikaj^cq 
z pojemnosci zbiornika i ilosci zuzywanej wody w gospodarstwie domowym, 
w sposob gwarantuj^cy, ze nie nastqpi jakikolwiek wyplyw ze zbiornika 
(zwlaszcza wynikajcjcy z jego przepelnienia), a takze zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
1 wod powierzchniowych oraz podziemnych. 

6. W przypadku prowadzenia handlu i uslug zlokalizowanyeh poza budynkami wprowadza 
si? obowifjzek codziennego usuwania odpadow. 

7. Kosze uliczne nalezy oprozniac z cz?stotliwosci4 nie rzadziej niz raz na miesi^c. 
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8. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego. odpowiednie odpady biodegradowalne 
moga bye wykorzystywane rolniczo. 

9. Dopuszcza si? spalanie suszu ogrodowego, ga}?zi oraz wszelkich pozostalosci roslinnych 
na terenie nieruchomosci poza urzqdzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi 
0 ile nie narusza to odr?bnych przepisow i przy zachowaniu nalezytej ostroznosci. 

Rozdzial 5 
Inne wymagania wynikaj^ce z Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§13 
1. Zgodnie z zapisem w Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2012-2017 z uwzgl?dnieniem lat 2018-2023, gospodarka w wojewodztwie, funkcjonuje 
w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Gmina Radzanow zgodnie z Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
na lata 2012-2017 z uwzgi?dnieniem lat 2018-2023 przynalezy do Regionu 
ciechanowskiego. 

3. Odpady komunalne zmieszane. odpady zielone i bioodpady oraz pozostalosci z 
sortowania i pozostalosci w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) 
przeznaczone do skladowania mogq bye zagospodarowane wyl^cznie w ramach danego 
regionu w pierwszej kolejnosci w instalacjach posiadaj^cych status RIPOK (Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadow Komunalnych) polozonych najblizej miejsca 
wytvvorzenia odpadow. W przypadku ich braku do instalacji do zast?pczej obslugi 
regionu, zapewniaj^ce przetworzenie odpadow. 

4. Odpady zbierane selektywnie, powinny trafiac zgodnie z zasady bliskosci do instalacji 
regionalnych, ktore majq mozliwosc ich wlasciwego zagospodarowania lub w przypadku 
braku takiej mozliwosci zagospodarowania odpadow w instalacjach regionalnych 
lub zast?pczych wyznaczonych dla regionu, zapewniaj^cych odpowiednie przetworzenie 
odpadow. 

5. Zorganizowany przez gmin? system selektywnego zbierania odpadow komunalnych 
oraz system odbioru wszystkich rodzajow odpadow komunalnych powinien zapewnic 
ograniczenie skladowania odpadow komunalnych ulegaj^cych biodegradacji - do dnia 
16 lipca 2020 roku - do nie wi?cej niz 35% wagowo calkowitej masy odpadow 
komunalnych ulegaj^cych biodegradacji przekazywanych do skladowania w stosunku 
do masy tych odpadow wytworzonych w 1995 roku. 

6. Gminy zobowi^zane zostaly do osi^gni?cia do dnia 31 grudnia 2020 roku poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast?puJ4cych frakcji odpadow 
komunalnych: papier, szklo. metal, tworzywa sztuczne w wysokosci co najmniej 
50% wagowo oraz osi^gni?cia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia 
1 odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych 
i poremontowych w wysokosci co najmniej 70% wagowo. 

Rozdzial 6 
Obowisjzki osob utrzymujj}cych zwierz?ta domowe, majj}ce na celu ochron^ przed 

zagrozeniem lub ucis}zliwosci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 
przeznaczonych do wspolnego uzytku 

§ 1 4 
Osoby utrzymuj^ce zwierz?ta domowe ŝ  zobowi^zane do zachowania bezpieczehstwa 
i srodkow ostroznosci, zapewniajjjcych ochron? przed zagrozeniem lub uci^zliwosci^ 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku. 
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§ 1 5 
1. Zwierz?ta domowe winn\ bye trzymane w pomieszczeniach zamkni?tych 

lub na ogrodzonych nieruchomosciach zabezpieczonych przed ich samodzielnym 
wydostaniem si? na zewn^trz. 

2. Do obowi^zkow osob utrzymuj^cych zwierz?ta domowe, a w szczegolnosci psy, nalezy: 
1) zachowanie bezpieczehstwa i srodkow ostroznosci zapewniaj^cych ochron? 

przed zagrozeniem oraz uciqzliwosci^ dla ludzi, 
2) wyposazenie psa w obroz?, 
3) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwi?zi z nalozonym kagahcem, 
4) staly skuteczny dozor nad psami i innymi zwierz?tami domowymi, 
5) nie wprowadzanie psow i innych zwierz^t domowych do obiektow uzytecznosci 

publicznej bez zgody wtasciciela obiektu, z wyl^czeniem obiektow przeznaczonych 
dla zwierz^t, jak schroniska, lecznice; postanowienie to nie dotyczy osob 
niewidomych. korzystaj^cych z pomocy psow - przewodnikow (o ile wlasciciel 
lub zarzqdca nieruchomosci nie postanowi^ inaczej). 

6) nie wprowadzanie psow i innych zwierz^t domowych na teren placow zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaz. k^pielisk. boisk szkolnych, parkow i zielehcow 
(o ile wlasciciel lub zarz^dca nieruchomosci nie postanowi^ inaczej), 

7) usuwanie niezwtocznie zanieczyszczen pozostawionych przez psy i inne zwierz?ta 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uzytku publicznego, 
a w szczegolnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych 
(zielehcach. parkach). 

8) niedopuszczanie do notorycznego zaklocania ciszy i spokoju oraz powodowania 
uci^zliwosci odorowych przez zwierz?ta domowe dla wspolwlascicieli nieruchomosci 
oraz wlascicieli s^siednich nieruchomosci, 

9) wlasciciel nieruchomosci ma obowi^zek oznakowania tabliczk^ ostrzegawcz^ bramy 
lub furtki wejsciowej na teren ogrodzonej posesji, na ktorej utrzymywane jest zwierz? 
domowe mog^ce stanowic zagrozenie dla zdrowia lub zycia czlowieka. Przy wejsciu 
na takcj posesj? nalezy zamontowac dzwonek, domofon lub inne urzqdzenie, poprzez 
ktore mozliwe b?dzie powiadomienie domownikow o ch?ci wejscia na posesj?. 

§ 1 6 
Utrzymuj^cy gady, plazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uzytkowych 
zobowiazani zabezpieczyc je przed wydostaniem si? z pomieszczenia. 

Rozdzial 7 
Wymagania w zakresie utrzymania zwierzs}t gospodarskich na terenach wylsjczonych 

z produkcji rolniczej 

1. Utrzymuj^cy zwierz?ta gospodarskie na terenach wyl^czonych z produkcji rolniczej 
jest zobowi^zany zapewnic: 
1) gromadzenie i codzienne usuwanie powstaj^cych w zwi^zku z hodowl^ odpadow 

i niecz) stosci w sposob zgodny z" prawem, w tym zwlaszcza z wymaganiami 
niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomosci 
oraz wod powierzchniowych i podziemnych, 

2) nie powodowanie przez te zwierz?ta uci^zliwosci takich jak halas, odory, 
3) przestrzeganie obowi^zuj^cych przepisow sanitarno-epidemiologicznych. 

5 



2. Trzymanie drobiu, krolikow, koz, gol?bi i pszczol dopuszczalne jest na nieruchomosciach 
po zapewnieniu wlasciwej odleglosci od granicy posesji tak, by uci^zliwosc 
spowodowana utrzymywaniem zwierz^t nie wykraczata poza granice nieruchomosci. 

3. Nie wyznacza si? obszarow i nieruchomosci na ktorych zakazane jest utrzymanie zwierz^t 
gospodarskich. 

Rozdzial 8 
Wyznaczanie obszarow podlegaj^cych obowi{|zkowej deratyzacji i terminow 

jej przeprowadzania 

§ 1 8 
1. Obowi^zkowi deratyzacji podlegaj4 obszary: 

1) zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi do przechowywania 
produktow rolno - spozywczych, 

2) ferm drobiowych. hodowli zwierz^t gospodarskich. 
2. Deratyzacj? na obszarach wymienionych w ust. 1 przeprowadza si? raz w roku 

od 1 do 30 wrzesnia. 
3. W miar? potrzeb deratyzacj? przeprowadza si? rowniez na terenach og61nodost?pnych. 

Rozdzial 9 
Postanowienia koricowe 

§ 1 9 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow niniejszego Regulaminu stosowane b?d4 
sankcje okreslone w ustawie o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach oraz w innych 
ustawach. 

§ 2 0 
Traci moc uchwala Nr XXVl/142/2013 Rady Gminy Radzanow z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Radzanow 
(Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 5336) 

§ 2 1 
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Radzanow. 

§ 2 2 
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 

NY 

osiorek 
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