Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/157/08
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 23 kwietnia 2008r.
REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Błonie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin ustala wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Błonie.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p. – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008),
2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251),
3) odpadach komunalnych drobnych – rozumie się przez to odpady komunalne w
rozumieniu ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę
mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na
swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących
wyposażenie nieruchomości,
5) odpadach roślinnych – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku
pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz
gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i
cmentarzy,
6) przedsiębiorstwie wywozowym – rozumie się przez to przedsiębiorstwo
upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p. do świadczenia usług w
zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania i
transportu nieczystości ciekłych.
7) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
8) okresie letnim – rozumie się przez to miesiące od czerwca do września
danego roku.
§3
Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina,
5) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku i czystości na terenie
nieruchomości
1. Obowiązki właściciela nieruchomości:
Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie
czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego oraz:
1) usuwania chwastów i dziko rosnących ziół oraz krzewów na terenie
nieruchomości i nie dopuszczenie do ich kwitnięcia i rozsiewania się
2) materiały budowlane oraz gruz na terenie nieruchomości winny być
zmagazynowane selektywnie w taki sposób aby nie psuły estetyki miejsca i
najbliższego otoczenia
3) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie
4) Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą u.c.p. mają
obowiązek uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń
chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości.
Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany
przez:
5) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych
lub pojazdów w sposób umożliwiający ich odbiór przez przedsiębiorcę,
6) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość
chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów
należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.
7) Inne zanieczyszczenia z nieruchomości i chodników należy usuwać w miarę
potrzeby.
8) Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z
chodników na jezdnię.
9) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania sopli i
nawisów śniegu z dachów stwarzających zagrożenie dla przechodniów
10)Właściciele nieruchomości, w tym prowadzący działalność gospodarczą, są
zobowiązani do niezwłocznego, tj. od dnia zamieszkania w nieruchomości lub
rozpoczęcia jej użytkowania, zawarcia umowy z odbiorcą odpadów
komunalnych.
11)Na żądanie Burmistrza, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
udokumentowania korzystania z usług odbiorcy odpadów i nieczystości
ciekłych w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat
(rachunków). Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie
zbiorników bezodpływowych (rachunki) właściciel nieruchomości jest
obowiązany przechowywać przez okres 2 lat.
12)Organizatorzy imprez publicznych zobowiązani są usuwać odpady i
przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

13)Odbiorcy odpadów są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz
nieczystości ciekłych.
2. Obowiązki zarządcy drogi:
1) zbieranie na bieżąco odpadów z pasów drogowych w tym chodników, które
nie przylegają bezpośrednio do granicy nieruchomości
2) opróżnianie na bieżąco koszy ulicznych, w których gromadzone są odpady
pochodzące z pasa drogowego
3) utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
4) śnieg, lód i błoto z jezdni i chodnika należy umieszczać przy krawędzi jezdni w
sposób nie powodujący zagrożenia w ruchu drogowym a jednocześnie
umożliwiający swobodne przejście pieszego po chodniku, w razie
konieczności śnieg należy wywieźć w miejsce wskazane przez Gminę
5) utrzymanie czystości i porządku na parkingach płatnych odbywa się na
zasadach jak w przypadku przystanków komunikacji publicznej
6) usuwanie chwastów i dziko rosnących ziół w pasie drogowym w sposób
uniemożliwiający ich rozsiewanie

1)
2)
3)
4)

3. Obowiązki przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji
publicznej:
bieżące uprzątanie śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków
komunikacji publicznej w sposób nie stwarzający zagrożenia w ruchu i
gwarantujący bezpieczeństwo pasażerów
wyposażenie przystanku w kosz do gromadzenia odpadów oraz bieżące
sprzątanie przystanków
opróżnianie koszy na przystankach i nie dopuszczenie do ich przepełnienia
odpadami, utrzymanie przystanku (wiaty) w należytym stanie technicznym,
estetycznym, sanitarnym i porządkowym
utrzymanie czytelnego i aktualnego rozkładu jazdy

4. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń,
plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu
przewidzianego przepisami prawa;
2) dbanie o estetykę budynków i obiektów znajdujących się na terenie
nieruchomości;
3) usuwanie wraków pojazdów mechanicznych;
4) usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z nieruchomości
niezamieszkałych i terenów zaniedbanych;
5) właściciel nieruchomości zabudowanej ma obowiązek oznaczenia jej
numerem porządkowym nadanym przez gminę;
6) właściciele i zarządcy nieruchomości publicznych, na których znajdują się
place zabaw dla dzieci, zobowiązani są do: utrzymania urządzeń do zabaw w
należytym stanie technicznym i sanitarnym, zapewniającym bezpieczeństwo i
higienę oraz do wymiany piasku w piaskownicach, co najmniej raz w roku;
5. Na terenie miasta i gminy Błonie zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych budynków
(z wyjątkiem pozostałości roślin i odpadów drewna nie zawierających substancji
niebezpiecznych dla środowiska). Spalanie pozostałości roślin i odpadów drewna
nie zawierających substancji niebezpiecznych dla środowiska powinno odbywać
się zgodnie z przepisami p.poż. oraz nie powinno powodować uciążliwości w
korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.;
2) spalania odpadów w pojemnikach przeznaczonych do ich zbierania;
3) gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów, które nie zostały na niej
wytworzone;
4) podrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości,
na których powstają odpady do koszy ulicznych lub pojemników innych
właścicieli;
5) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz
zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania
odpadów, obiektów
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń,
urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
6) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie
wyznaczonych;
7) malowania grafitti poza wyznaczonymi do tego ścianami;
8) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania
sportu;
9) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
10)wywożenia i wysypywania jakichkolwiek odpadów poza teren nieruchomości (np.
do lasu, przydrożnych rowów, na tereny opuszczone itp.) za wyjątkiem
dostarczania wysegregowanych odpadów do punktów ich zbiórki,
11)opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
12)odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych,
w
których gromadzone są nieczystości ciekłe;
13)wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów;
14)używania środków chemicznych do usuwania śniegu i lodu szkodliwych dla
środowiska, poza środkami dopuszczonymi w przepisach odrębnych tj. chlorkami
sodu, wapnia i magnezu oraz ich mieszaninami;
15)zwożenia i składowania w miejscach na ten cel nie przeznaczonych ziemi z
wykopów, gruzu oraz innych odpadów budowlanych.
16)karmienia zwierząt w miejscach publicznych, w szczególności na dworcach,
przystankach, chodnikach, jezdniach oraz rynku miejskim w Błoniu
Rozdział III
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania
dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
1. Odpady stałe:
1) Zaleca się selektywne gromadzenie odpadów komunalnych na
nieruchomościach oraz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych a
także odpadów budowlanych

2) Niesegregowane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie
przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach lub kontenerach o
pojemności nie mniejszej niż 110 l.
3) Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych w przypadku
okresowego zwiększenia ilości gromadzonych niesegregowanych odpadów
komunalnych.
4) Odpady segregowane (szkło, plastik, makulatura) winny być gromadzone w
pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 , lub w workach z tworzyw
sztucznych o pojemności ok. 100 l dostosowanych do wymogów podmiotu
zajmującego się wywozem.
5) Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych stosuje się pojemniki
oraz worki z tworzyw sztucznych odpowiadające ogólnym warunkom
określonym w regulaminie, oznakowane następującymi kolorami:
a) niebieskim – przeznaczone na odpadowe opakowania z papieru i
tektury oraz papier i tekturę nie opakowaniowe
b) białym – przeznaczone na opadowe opakowania ze szkła bezbarwnego
c) zielonym – przeznaczone na odpadowe opakowania ze szkła
kolorowego
d) żółtym – przeznaczone na odpadowe opakowania z metali, tworzyw
sztucznych oraz wielomateriałowych, oraz
e) brązowe – przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji
6) Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych),
o pojemności nie mniejszej niż 30 l.
7) Odpady komunalne, nie mieszczące się w typowych urządzeniach do
zbierania odpadów, należy gromadzić w specjalnie do tego celu
dostosowanych kontenerach lub na wyznaczonym do tego celu miejscu na
terenie nieruchomości.
8) Wymienione wyżej urządzenia do gromadzenia odpadów ustawia się na
wydzielonej utwardzonej części posesji w pobliżu drogi wjazdowej w sposób
gwarantujący sprawny odbiór odpadów i nie powodujący uciążliwości dla
użytkowników sąsiednich nieruchomości.
9) Na czas budowy, remontu lub rozbiórki posesja musi być wyposażona w
kontener na odpady budowlane oraz kabinę sanitarną, jeśli prace trwają dłużej
niż 3 tygodnie
2.
Maksymalny
poziom
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązani
są odbiorcy odpadów
§4
System gospodarowania odpadami komunalnymi musi zapewniać ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji;
do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %;
do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 %
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 roku, tj: 47
kg/mieszkańca/rok.

§5
Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, odbiorcy odpadów są
zobowiązani w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych i
poddać odzyskowi oraz recyklingowi następujące ilości odpadów opakowaniowych i
budowlanych:
1) odpady opakowaniowe
2007 r.
L.p Rodzaj opakowania, z
% poziomu
.
którego powstał odpad
odzysk recykli
u
ngu
min.
min.
1. Opakowania (ogółem)
50
25
Opakowania z tworzyw
min.
2.
sztucznych
25
min.
3. Opakowania z aluminium 40
min.
4. Opakowania ze stali
20
Opakowania z papieru i
min.
5.
tektury
48
min.
6. Opakowania ze szkła
40
Opakowania z
min.
7. materiałów naturalnych
15
(drewna i tekstyliów)
8. Opakowania z drewna
-

2010 r.
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u
ngu
min.
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min.
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min.
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49
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u
u

-

-

-
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-
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-

min. 50

-

min. 50

-

min. 60

-

min. 60

-

min. 15

2) odpady budowlane: 50% w 2010, 80% w 2018 r.
3. Nieczystości ciekłe:
1) nieczystości ciekłe z posesji należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej,
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w ciągu 1 roku od
daty jej wybudowania lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych. Wymagana miąższość gruntów,
oddzielających wylot ścieków z oczyszczalni przydomowej od najwyższego
użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, musi zostać
udokumentowana;
2) pojemność zbiorników na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do ilości
osób zamieszkujących posesje, średniej miesięcznej ilości wytwarzanych ścieków
oraz minimalnej częstotliwości wywozu określonych w niniejszym regulaminie

4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
§6
1) Odpady z posesji wywozi podmiot gospodarczy trudniący się usuwaniem
odpadów komunalnych posiadający stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta
2) wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z posesji odbywa się na
podstawie umowy cywilno – prawnej, która zawiera szczegóły dotyczące sposobu
odbioru odpadów i formę wnoszenia opłat za wykonane usługi
3) Częstotliwość usuwania niesegregowanych odpadów komunalnych z
nieruchomości winna być dostosowana do ilości odpadów, nie może jednak
wynosić mniej niż raz na miesiąc.
4) Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
winna być dostosowana do potrzeb wynikających z zużycia wody i pojemności
zbiornika. Właściciel nie może dopuszczać do przepełniania zbiorników i
wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.
5) Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
6) właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania faktur, rachunków lub
dowodów opłat na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych i
przetrzymywania ich do kontroli i okazywać je na żądanie funkcjonariuszy straży
miejskiej i osób upoważnionych przez Burmistrza.
Ww. dokumenty właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać
przez okres 2 lat.
7) Na każdej nieruchomości zamieszkałej winien znajdować się co najmniej:
a) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l – w przypadku
gospodarstwa domowego do 4 osób,
b) 2 pojemniki o pojemności 110 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 5
do 8 osób,
c) 3 pojemniki o pojemności 110 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 9
do 12 osób,
d) 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w przypadku gospodarstwa domowego o
13 do 20 osób.
8) W budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 20 osób oraz dla nieruchomości,
na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna działalność , w
wyniku której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników winna być
dostosowana do potrzeb, nie może być jednak mniejsza niż jeden pojemnik
1,1m3.
9) Dopuszcza się ustawienie pojemników o innej pojemności, przy zachowaniu
minimalnej łącznej pojemności zgodnej z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
10)Opróżnianie pojemników segregacyjnych winno odbywać się nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie. Wywóz odpadów segregowanych w workach winien odbywać
się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
11)Właściciel posesji prowadzący prace budowlane obowiązany jest do
przetrzymywania odpadów budowlanych w odpowiednich pojemnikach lub
kontenerach i usuwania ich z częstotliwością dostosowaną do ich zapełniania.
12)W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie szkła, makulatury i plastiku
powinno się odbywać w pojemnikach segregacyjnych, a w rejonach zabudowy

jednorodzinnej - w odrębnych pojemnikach lub workach polietylenowych
dostosowanych do wymogów podmiotu zajmującego się wywozem.
13)Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników
segregacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
14)Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki segregacyjne i worki do
segregacji oraz odbioru posegregowanych odpadów zobowiązani są
przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
§7
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące
do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy
obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną
oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców
użytkujących te przystanki.
§8
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani
są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i
zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich
przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż dwóch
sąsiadujących przedsiębiorców.
§9
1. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych
nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do
pojemników innych właścicieli.
2. W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. 1, właściciel
nieruchomości, winny nieprzestrzegania zakazu, zobowiązany jest do
ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na swojej
nieruchomości.
§ 10
Ustala się, że obowiązek dostosowania umów na odbieranie odpadów komunalnych,
opróżnianie zbiorników bezodpływowych do zasad wynikających z niniejszych
wymagań, spoczywa na właścicielach nieruchomości i przedsiębiorcach
posiadających ważne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu.
§ 11

Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do punktu zlewnego na terenie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu ul. Towarowa 5 .
§ 12
Częstotliwość usuwania odpadów wielkogabarytowych i rozmieszczenie kontenerów
na te odpady ustala gmina i podaje do publicznej wiadomości oraz ponosi koszty
unieszkodliwiania.
§ 13
Odpady niebezpieczne gromadzi się następująco:
1) leki przeterminowane – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach
2) zużyte baterie – w wyznaczonych punktach zbiórki
3) zużyte akumulatory – w placówkach handlowych oraz stacjach obsługi i
naprawy samochodów
4) inne odpady niebezpieczne – w przeznaczonych do tego punktach zbiórki,
wyznaczonych i opublikowanych miejscach przez gminę
§ 14
1) Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na
terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub
weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do
gromadzenia odpadów komunalnych.
2) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy
przekazywać odbiorcy odpadów z częstotliwością określoną harmonogramem,
uzgodnionym z odbiorcą, lub dostarczać na miejsce wyznaczone do tego celu
przez Gminę, skąd będą odbierane przez odbiorcę odpadów, na koszt gminy.
3) zwierzęta padłe powinny zostać przekazane do zbiornicy sanitarnej zwierząt
padłych, właściciel zwierząt pokrywa koszty utylizacji padliny
§ 15
Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać pojemniki w dobrym stanie
sanitarnym i technicznym.
§ 16
1) Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu,
gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych,
żrących, radioaktywnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
2) Gruz i odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt. 1, winny być wywożone
na podstawie odrębnych umów z przedsiębiorstwami wywozowymi.
§ 17
Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być
zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz nie powinno powodować uciążliwości w
korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.
§ 18

Właściciel nieruchomości winien zapewnić przedsiębiorstwu wywozowemu dostęp do
pojemników w uzgodnionym dniu usuwania odpadów.
5. Selektywna zbiórka odpadów
1. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z
podziałem na:
1. szkło
1) do gromadzenia szkła białego służą pojemniki w kolorze białym z napisem
„szkło białe”
2) dopuszcza się gromadzenie szkła białego w białych workach polietylenowych
dostosowanych do wymogów podmiotu zajmującego się wywozem
3) do gromadzenia szkła kolorowego służą pojemniki w kolorze zielonym z
napisem „szkło kolorowe”
4) dopuszcza się gromadzenie szkła kolorowego w zielonych workach
polietylenowych dostosowanych do wymogów podmiotu zajmującego się
wywozem
5) odpad powinien być wolny od zanieczyszczeń w tym elementów z tworzyw i
metalu
2. makulaturę,
1) makulaturę gromadzi się na posesji w niebieskich pojemnikach z napisem
„makulatura”
2) dopuszcza się gromadzenie makulatury w niebieskich workach
polietylenowych dostosowanych do wymogów podmiotu zajmującego się
wywozem
3. tworzywa sztuczne,
1) tworzywa sztuczne gromadzi się na posesji w żółtych pojemnikach z napisem
„tworzywa sztuczne”
2) dopuszcza się gromadzenie tworzyw sztucznych w żółtych workach
polietylenowych dostosowanych do wymogów podmiotu zajmującego się
wywozem
3) odpad powinien być wolny od zanieczyszczeń
4) dopuszcza się gromadzenie odpadowych opakowań z metalu w żółtych
pojemnikach lub w workach polietylenowych
4. odpady ulegające biodegradacji,
1) do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji służą typowe pojemniki
których konstrukcja powoduje zainicjowanie procesu rozpadu organicznego
tzw. pojemniki na bioodpad
2) dopuszcza się gromadzenie liści i koszonej trawy w workach ulegających
przyspieszonemu rozkładowi
3) Wskazane jest gromadzenie odpadów roślinnych w kompostownikach na
terenie nieruchomości.

4) W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości
nie może stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
5) W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości
winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy nieruchomości od strony
ulicy i 1 m od pozostałych granic.
6) Dopuszcza się na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach
rolniczych - spalanie poza instalacjami i urządzeniami powstałych na terenie
nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących z zabiegów
pielęgnacyjnych i upraw pod warunkiem ograniczenia uciążliwości dla
korzystających z nieruchomości służących do wspólnego użytku i
nieruchomości sąsiednich.
7) odbiór odpadów biodegradowalnych z posesji może odbywać się w sposób
szczegółowo określony w umowie z podmiotem zajmującym się usuwaniem
odpadów o ile nie narusza to innych przepisów
2. Odbiorca odpadów ma obowiązek ewidencjonowania na indywidualnych kontach
ilości odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie, odbieranych od
właścicieli nieruchomości. Ewidencja ilości odpadów posegregowanych
przekazywana jest raz na trzy miesiące oraz każdorazowo na wezwanie,
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Rozdział IV
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
samochodowymi
§ 19
1) Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenie nieruchomości na
wydzielonych, utwardzonych częściach posesji pod warunkiem stosowania
środków ulegających biodegradacji, przy czym nie może ono powodować
uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub
nieruchomości sąsiedniej. Woda z mycia pojazdu nie może ściekać na ciągi
piesze, zieleńce, jezdnie itp.
2) Zabrania się mycia samochodów na terenie osiedli mieszkaniowych
wielorodzinnych (bloków).
3) Zabrania się mycia samochodów osobowych w odległości mniejszej niż 10 m
od cieków wodnych.
4) Zabrania się mycia silników i podwozi pojazdów samochodowych i innych
maszyn i urządzeń poza myjniami specjalistycznymi
5) Mycie samochodów ciężarowych może się odbywać jedynie pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób
umożliwiających ich usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
§ 20
1) Naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą
odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, na utwardzonym
terenie, z zapewnieniem spływu wody i nieczystości do kanalizacji miejskiej

lub zbiorników bezodpływowych lub w obiektach, na które uzyskano
pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie z właściwego organu
budowlanego.
2) Zabrania się wyrzucania lub wylewania płynów eksploatacyjnych, zaolejonych
materiałów i filtrów olejowych oraz innych odpadów powstałych przy
naprawach i regulacji samochodów poza warsztatami naprawczymi,
powstające odpady powinny być zagospodarowane zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 21
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 .
Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na
ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym
wydostaniem się na zewnątrz.
§ 22
Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy :
1) zarejestrowanie psa ,
Osoby posiadające psa zobowiązane są do jego zarejestrowania w Urzędzie
Miasta i Gminy w Błoniu, Wydziale Finansowym w terminie 14 dni od wejścia w
posiadanie psa.
Wpis w rejestrze obejmuje następujące dane :
1. Nazwisko i Imię
2. Adres
3. Numer identyfikacyjny
2) wyposażenia psa w obrożę oraz znaczek identyfikacyjny ew. mikroczipy
3) prowadzenia psa na uwięzi, pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny
sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
4) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami ,
5) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak lecznice
wystawy itp. postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów – przewodników,
6) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i
zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na
podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Błoniu,
7) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach
i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach , parkingach, terenach zielonych ( zieleńcach,
parkach, itp. ), postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających
z psów przewodników,
8) niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju (22-6) przez zwierzęta domowe.

9) Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
10) Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości
należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i
wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze
stosownym ostrzeżeniem.
§ 23
Właściciele psów poza obowiązkami określonymi w § 22 zobowiązani są do:
1) opłacania opłaty od posiadania psów, którego wysokość ustali Rada Miejska,
2) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60 z
1997 r), która to nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej
dwóch miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych,
policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
3) uzyskanie stosownego zezwolenia Burmistrza Miasta na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. nr 77 poz. 687 ).
§ 24
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Błonie
reguluje Uchwała nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2007r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i
Gminy Błonie i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom. .
Rozdział VI
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej
§ 25
Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i
trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.
§ 26
Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików dopuszczalne
jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy
posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile
wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.
§ 27
1. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości,
2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,
uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości
muszą być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
§ 28
Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości
co najmniej 5m od granicy nieruchomości – w taki sposób , aby wylatujące i
przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 29
Zarządcy budynków wielorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania okresowej
deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych i innych miejscach zagrożonych
bytowaniem gryzoni nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 30
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, inne niż wymienione w § 35
regulaminu i terminy jej przeprowadzania, określa każdorazowo Urząd Miasta po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 31
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,
Burmistrz Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyda
zarządzenie z terminem jej przeprowadzenia.
Rozdział VIII
Odpowiedzialność karna
§ 32
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze
grzywny w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 33
Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu
posiada Burmistrz Miasta i Gminy Błonie oraz inne upoważnione organy.
§ 34
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie.
§ 35
Traci moc Uchwała Nr 37/V/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 maja 1998r. roku w
sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Błonie.
§ 36
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski

