
UCHWAŁA NR XII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAŁUSZYN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn w zakresie 
określonym w art. 4 ust. 2, ust. 2a pkt 1) pkt 4) -5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, dla których Gmina 

Kałuszyn organizuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do 
odbierania następujących rodzajów odpadów:

1. papieru i tektury (w tym opakowania i gazety),

2. szkła bezbarwnego i kolorowego (z wyłączeniem szkła okiennego i samochodowego),

3. tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych,

4. bioodpadów,

5. popiołów z palenisk domowych,

6. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

9. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

10. zużytych opon,

11. przeterminowanych leków i chemikaliów,

12. odpadów niekwalifikujących 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 igieł i strzykawek,

13. zużytych baterii i akumulatorów,

14. tekstyliów,

15. odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień.
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2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznie pozbywać się zgromadzonych odpadów komunalnych 
w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, poprzez przekazywanie ich 
podmiotowi odbierającemu odpady.

3. Właściciel nieruchomości może we własnym zakresie dostarczyć wszystkie wymienione w ust. 1 pkt. 1-15 odpady 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego przy Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach.

4. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -6 są odbierane sprzed posesji w oznaczonych 
workach, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 zapewnia się w przypadku nieruchomości, dla których właściciel 
nie wskazał kompostowania w przydomowym kompostowniku.

6. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 15 dopuszcza się ze wszystkich nieruchomości obciętych systemem 
gospodarki odpadami w Gminie Kałuszyn poprzez ich przekazanie do PSZOK, bez użycia worków.

7. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie. Odpady te przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek odbierać z częstotliwością 
określoną w rozdziale IV.

§ 3. 

1. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów i zagospodarowywanie  ich w przydomowym kompostowniku 
w przypadku nieruchomości, dla których właściciel zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

2. Kompostowanie odpadów, o których mowa w ust. 1 należy prowadzić z uwzględnieniem:

1) warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz 
1065 tekst jedn.),

2) uzupełnienia warstw odpadów ziemią i napowietrzania,

3) zagospodarowania odpadów bez użycia worków do ich gromadzenia,

4) nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia.

§ 4. 

Warunkiem uznania selektywnego zbierania odpadów za spełnione uznaje się pełne zachowanie podziału 
segregacji na poszczególne frakcje, o których mowa w § 2 ust. 1, gromadzone w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do tych frakcji.

§ 5. 

Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez gromadzenie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejscu, gdzie nie spowoduje to zakłóceń w ruchu pieszym lub kołowym.

§ 6. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1. niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego,

2. dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków 
ulegających biodegradacji,

3. mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem:

1. niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2. naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
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3. naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 

1. Ilość oraz wielkość worków i pojemników powinna być dostosowana do częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych oraz indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości, uwzględniając minimalne wielkości 
wytwarzanych odpadów:

1) dla nieruchomości  zamieszkałych -   30 litrów pojemności pojemnika lub worka na jednego mieszkańca 
w miesiącu oraz co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów;

2) dla szkół, żłobków oraz przedszkoli –2 litry pojemności pojemnika lub worka na każdego ucznia, wychowanka 
i pracownika oraz co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów;

3) dla  lokali handlowych – 35 litrów pojemności pojemnika na każde 10m² powierzchni całkowitej lokalu 
handlowego, lecz nie mniej niż 120 litrów pojemności pojemnika na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów pojemności pojemnika na jedno miejsce konsumpcyjne oraz co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, dotyczy to także miejsc w tak zwanych ogródka 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla punktów ulicznych szybkiej konsumpcji – 120 litrów pojemności pojemnika;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 120 litrów pojemności pojemnika na każdych 
10 pracowników;

7) dla hoteli, domów opieki, pensjonatów itp. – 20 litrów pojemności pojemnika na jedno łóżko oraz co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,

8) kontenery przeznaczone na odpady budowlane – 2500 litrów pojemności pojemnika.

2. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania  segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są 
typowe pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l, 
w tym worki o pojemności od 60 l do 120 l.

§ 8. 

1. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych są kosze uliczne 
o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. W celu utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych (np. chodniki, parki, zieleńce, przystanki 
autobusowe itp.) ustawia się kosze uliczne w ilościach i pojemności zapewniających stałe utrzymanie czystości 
i porządku.

3. Za opróżnianie koszy ulicznych i czystość wokół miejsc ich usytuowania odpowiada Gmina Kałuszyn.

§ 9. 

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować  przeźroczyste worki z opisem jakie odpady należy 
w nich gromadzić o pojemności od 60 l – 120 l, w kolorze:

a.zielonym – szkło białe i kolorowe,

b.niebieskim –  papier i tekturę,

c.żółtym –  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

d.brązowym – bioodpady,

e.białym –  popiół,

f.czarnym – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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§ 10. 

1. W odniesieniu do nieruchomości, na których Gmina Kałuszyn organizuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
worki oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej) dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
w ramach uiszczanej przez właściciela opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Worki oraz pojemniki, o których mowa w § 9 należy umieszczać w miejscu widocznym i dostępnym dla podmiotu 
odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
mieszkańców i innych osób.

3. Worki lub pojemniki specjalnie oznaczone, o których mowa w § 9 powinny być szczelnie i trwale zamykane, 
o odpowiedniej wytrzymałości, przystosowane do załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję 
i dezynsekcję, co najmniej dwa razy do roku.

5. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę 
ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 

Określa się następująca częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co 
najmniej 1 raz na dwa tygodnie na terenie miasta Kałuszyna i 1 raz na miesiąc poza terenem miasta 
z zastrzeżeniem podanym w pkt. 2 i pkt. 3.

2. Od właścicieli nieruchomości wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn, w terminie 
od 1 kwietnia do 30 października odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady odbierane są 1 raz 
w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych na terenie wiejskim raz na dwa tygodnie.

3. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 zapewnia się w przypadku dla nieruchomości, dla których 
właściciel nie wskazał kompostowania w przydomowym kompostowniku.

4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-15 zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazanym przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady lub dostarczone bezpośrednio do PSZOK.

5. Odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą dwa razy 
w roku według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

6. Niewystawienie worków lub pojemników w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów, jednak 
nie uchyla obowiązku zapłaty, zgodnie ze złożona deklaracją.

7. Właściciele nieruchomości nie objętych gminnym systemem odbioru odpadów zobowiązani są do pozbywania się 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości, która powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych 
odpadów komunalnych i nadmierne przepełnianie pojemników i worków.

§ 12. 

Określa się następująca sposoby odbioru odpadów komunalnych:

1. Przeterminowane leki pozbawione tekturowych opakowań oraz ulotek należy wrzucać do specjalnie oznakowanych 
pojemników przeznaczonych na ww. odpady, znajdujących się w SP ZOZ w Kałuszynie w godzinach jego pracy 
lub przekazywać do PSZOK w godzinach otwarcia punktu.

2. Chemikalia należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych w taki sposób, aby uniemożliwić lub 
ograniczyć dostęp do nich osób trzecich oraz dostarczyć uprawnionemu odbiorcy (np. w miejscu zakupu) lub 
przekazać do PSZOK w godzinach otwarcia punktu.
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3. Zużyte baterie należy dostarczyć do pojemnika na baterie stojącego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie lub 
pojemników wystawionych w sklepach i placówkach oświatowych w godzinach ich pracy.

4. Akumulatory należy zostawiać w stacjach obsługi samochodów lub w miejscach zakupu.

5. Odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wystawiane są, tak jak 
pozostałe selektywnie zbierane - przed posesję, bez umieszczania ich w workach.

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 igieł i strzykawek należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK w godzinach otwarcia punktu.

7. Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek w ramach umowy odebrać wyłącznie te odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

8. W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie 
odbioru odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą dostarczyć samodzielnie 
do PSZOK w godzinach otwarcia punktu.

§ 13. 

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 przedsiębiorstwo odbierające odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, przez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce 
umożliwiające swobodny dojazd, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu innym użytkownikom.

§ 14. 

1 Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli 
nieruchomości.

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków.

3. Zabrania się wysypywania odpadów komunalnych w miejscach do tego niewyznaczonych.

§ 15. 

1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych ze 
zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się 
i przenikania jego zawartości do gruntu, nie rzadziej niż jeden raz w okresie pół roku.

2. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej nieruchomość należy wyposażyć w przydomową oczyszczalnię ścieków 
lub szczelny zbiornik bezodpływowy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 
ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji.

4. Ścieki bytowe powstające na terenie nieruchomości, przy której istnieje możliwość podłączenia się do sieci 
kanalizacyjnej, winny być wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 

Odpady pozostałe, nie nadające się do segregacji należy zagospodarować w pierwszej kolejności w instalacjach 
komunalnych znajdujących się na liście wymienionej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Mazowieckiego.
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§ 17. 

1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów, w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 18. 

Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 
mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach.

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

§ 19. 

1. Osoby będące właścicielem lub opiekunem zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi 
właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, a w przypadku, gdy zwierzę znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwienie samodzielnego wydostania się 
zwierzęcia.

2. Osoby będące właścicielem lub opiekunem psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do zachowania 
środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby te 
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzanie 
zwierzęcia na smyczy. Psy rasy uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny należy 
każdorazowo wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.

6. Zabronione jest puszczanie zwierząt domowych wolno.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem 
terenów określonym w ust.2.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami:

1) prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany posiadać budynki gospodarskie przeznaczone 
do chowu zwierząt spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. Prawo budowlane,

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości będzie prowadzone 
w sposób zgodny z przepisami prawa, w tak aby powstające wycieki nie zanieczyszczały sąsiednich 
nieruchomości,

3) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;
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4) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach 
sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,

5) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 
przestrzegać zapisów Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem, gnojowicą i gnojówką zgodzenie wymogami ustawy 
z dnia 10 lipca 2017 r. o nawozach i nawożeniu,

4) przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy w roku: 
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

4. Zwierzęta gospodarskie przebywające poza obiektami winny być zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia 
dla ludzi i ruchu ulicznego oraz aby nie były narażone na niebezpieczeństwo.

5. W przypadku hodowli pszczół, pasieki powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy 
działki, z wylotami w taki sposób by wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości 
sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 

Deratyzacja na terenie całej Gminy Kałuszyn powinna być dokonywana 1 raz w roku w terminie wrzesień, 
październik oraz w każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 23. 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny przewidzianej w kodeksie 
wykroczeń oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 24. 

Tracą moc uchwały:

1. Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 7625);

2. Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8916).
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§ 25. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany regulaminem.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą w uchwale zmieniono dotychczasową nomenklaturę i zastąpiono używane
dotychczas pojęcia „odpady ulegające biodegradacji” pojęciem „bioodpady”.

Ustawa m.in. rozszerzyła wykaz odpadów selektywnie gromadzonych przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt b).

Projekt Regulaminu zwiększa zakres odpadów podlegających segregowanemu gromadzeniu o następujące
frakcje:

- 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 igieł i strzykawek;

- odpady zdrewniałe oraz gałęzie z pielęgnacji zadrzewień.

Zgodnie z art. 4 ust. 2a pkt 4) ustawy rada gminy może określić wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniach przydomowych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości,
w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Kompostowanie bioodpadów należy prowadzić w przydomowym kompostowniku w przypadku
nieruchomości, dla których właściciel zadeklarował kompostowanie odpadów. Regulamin wskazuje, że
kompostowanie bioodpadów należy prowadzić z uwzględnieniem:

1) warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz
1065 tekst jedn.),

2) uzupełnienia warstw odpadów ziemią i napowietrzania,

3) zagospodarowania odpadów bez użycia worków do ich gromadzenia,

4) nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia.

Regulamin określa sposób postępowania z bioodpadami w przypadku ich pozbywania się sprzed posesji.
Zgodnie z proponowanymi przepisami zapewnia się odbiór bioodpadów sprzed posesji w przypadku
nieruchomości, dla której właściciel nie wskazał zagospodarowania odpadów poprzez ich kompostowanie
w przydomowym kompostowniku. Odbiór odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień
dopuszcza się dla wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami poprzez ich
przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kałuszynie.

Artykuł 4 ust. 2a pkt 5) ustawy stanowi, iż rada gminy może w regulaminie określić warunki uznania, że
odpady, o których mowa w pkt 1) oraz w ust. 2 pkt 1) lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z projektem prawa lokalnego warunkiem uznania selektywnego zbierania odpadów za spełnione
przyjmuje się pełne zachowanie podziału segregacji na poszczególne frakcje określone w Regulaminie.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kałuszyn jest
spójny z projektem uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.
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Wobec powyższego podjecie przedłożonej uchwały jest celowe i zasadne.
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