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UCHWAŁA NR XVI/80/2016 

Rady Gminy Lutocin 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 
 
 
 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin 
 
 
 
 

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 2016 r., poz. 446 - tekst jednolity), art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 - tekst jednolity) i art. 4 ust. 1, 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 296 – tekst jednolity), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie – uchwala się: 

 
 

REGULAMIN  
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY LUTOCIN 
 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania  

czystości  i  porządku  na terenie gminy Lutocin dotyczące: 
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób 
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a ustawy, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, przy uwzględnieniu: 
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 
2) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
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5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku; 

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

 
ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lutocin zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku w następujący sposób: 

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych i prowadzenia selektywnej zbiórki tych odpadów; 

2) wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku lub dalszego 
wykorzystania tj. papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 
należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
lub workach, które następnie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem; 

3) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich umieszczeniem 
w pojemnikach na odpady, należy poddać segregacji w celu oddzielnego gromadzenia 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon; 

4) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne zmieszane, pozostałe po 
wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych w pkt. 2 i 3, należy umieszczać 
w pojemnikach o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 

5) odpady komunalne zebrane selektywnie i pozostałe odpady zmieszane przekazywane są 
przedsiębiorcy w sposób określony w niniejszym Regulaminie; 

6) odpady danej frakcji powinny być gromadzone i odbierane w sposób zapewniający ich 
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie; 

7) w miejscach publicznych odpady komunalne należy umieszczać w koszach ulicznych. 

 
§ 3  

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z  części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. 

 

§ 4 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 
1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz 

przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji, 
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego, 
3) mycie powinno dotyczyć nadwozia samochodu.  
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2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi powinny być 
wykonywane w sposób nie powodujący zanieczyszczania środowiska i uciążliwości dla 
właścicieli nieruchomości sąsiednich na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości.  

 
ROZDZIAŁ III 

 

Rodzaje i minimalna 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 

 
§ 5 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Dopuszcza 
się też stosowanie kontenerów oraz dodatkowych worków na odpady. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 
1) pojemniki na zmieszane odpady o pojemności 80l, 120l, 240l i 1100l; 
2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3; 
3) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki o pojemności 

minimalnej 120l; 
4) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60l; 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 
zmieszanych odpadów komunalnych na własny koszt oraz w worki z tworzywa sztucznego do 
odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w  §2 pkt. 2. 

4. Na terenach nieruchomości niezamieszkałych  pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pojemniki do segregacji odpadów właściciel nieruchomości zakupuje na 
swój koszt. 

 

§ 6 

1. W zależności od rodzaju zabudowy ustala się minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:  
1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych – 30l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l na 
każdą nieruchomość, 

2) dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują 
mieszkańcy -  30l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności  1100 l dla 
wspólnoty mieszkaniowej,  

3) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących 
działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, urzędów, jeżeli 
z takiego urządzenia korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci 
korzystający z usług tych instytucji) : 
a) nie więcej niż 5 osób – o pojemności nie mniejszej niż 240 L; 
b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – o pojemności nie mniejszej niż 360 L; 
c) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – nie mniejszej niż 1100 L; 

4) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących 
gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika 
korzystają osoby w liczbie: 
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a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności nie mniejszej niż 360 L, 
b) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 osób – nie mniej niż 1100 L, 
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób -  nie mniej niż 1100 L + 2 x 240 L.  

2. na drogach publicznych, chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach oraz w 
rejonach intensywnego ruchu pieszych do zbierania odpadów komunalnych stosuje się kosze 
uliczne o minimalnej pojemności 30 litrów,  które opróżniane są na bieżąco według potrzeb. 

 

§ 7 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości rodzaje worków/pojemników przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów:   
1) papier i tekturę należy zbierać do worka/pojemnika koloru niebieskiego, 
2) szkło należy zbierać do worka/pojemnika koloru zielonego, 
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka/ 

pojemnika koloru żółtego, 
4) metal należy zbierać do worka/pojemnika koloru czerwonego, 
5) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka/pojemnika koloru fioletowego. 

2. Odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp. zbieramy i 
odnosimy do PSZOK), 

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt AGD i RTV – wystawiane do miejsca zbiórki 
odpadów lub wywiezione do PSZOK.  

 
§ 8 

1. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania okresowo większych ilości odpadów 
komunalnych, oprócz pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone 
worki. 

2. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów należy umieszczać na terenie nieruchomości, 
z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być 
ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone 
przed zbieraniem wody. 

3. Pojemniki oraz worki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 
uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych 
czynników zewnętrznych. 

 
§ 9 

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym 
Regulaminie, przy czym odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie umowy 
zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy 
stan sanitarno – porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego. 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 
§ 10 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 
ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazanie ich 
odbierającemu odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez 
ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich 
dojazd. 

4.  Właściciele nieruchomości mogą odpady selektywnie zebrane zanieść lub zawieźć do PSZOK 
(dotyczy to zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego, baterii i akumulatorów, 
przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne itd.). 

 
§ 11 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
1) odpady zmieszane - raz na miesiąc, udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne; 
2) odpady zbierane selektywnie (papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i metale, odpady ulegające biodegradacji) - raz na miesiąc, udostępnić 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady ulegające 
biodegradacji można także gromadzić w kompostowniach przydomowych; 

3) odpady problemowe - raz na rok, 
4) opróżnianie koszy z parków, przystanków następuje nie rzadziej raz na miesiąc, 
5) przeterminowane leki należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach – 
w godzinach ich pracy, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy; 
6) chemikalia należy przekazywać do: 

a) punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy,  
b) punktów ich sprzedaży – w godzinach ich pracy; 

7) zużyte opony należy przekazywać do: 
a) punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy,  
b) punktów ich sprzedaży – w godzinach ich pracy; 

8) zużyte baterie i akumulatory należy: 
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach 

użyteczności publicznej (baterie) – w godzinach ich pracy, 
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy, 
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży – w godzinach ich pracy; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy, 
b) do punktów ich sprzedaży – w godzinach ich pracy, 
c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne - 1 raz do roku, po wcześniejszym 

zgłoszeniu chęci oddania do Urzędu Gminy; 
10) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy,  
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne - 1 raz do roku, po wcześniejszym 

zgłoszeniu chęci oddania do Urzędu Gminy; 
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 

a) w ilości do 1 m3 przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów – 
w godzinach jego pracy, 

b) w ilości innej niż wymieniona w lit. a - na dodatkowe zamówienie ich odbioru 
u przedsiębiorcy odbierającego odpady; 
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12)  tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów – 
w godzinach jego pracy. 

2. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych przekazywana jest właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy 
oraz udostępniona na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Do punktu 
przyjmowane są odpady komunalne zebrane selektywnie w gospodarstwach domowych 
z terenu gminy Lutocin dostarczone przez ich wytwórców. 
 

§ 12 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 
ROZDZIAŁ V 

 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

 
§ 13 

1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 
powstawania odpadów komunalnych poprzez: 
1)  świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do 

recyklingu, kompostowania; 
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowaniowych; 
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie 

nieruchomości. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 14 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej 
opieki, tak, aby zwierzęta: 
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt; 
2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich; 
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt, w szczególności w odniesieniu do psów, 
należy: 
1) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku bądź ciszy nocnej; 
2) umieszczenie w widocznym miejscu, przy wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej 

informacji – w przypadku posiadania psów agresywnych. 
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3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 
§ 15 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów 

i nieczystości w sposób zgodny z prawem, nie pogarszający warunków sanitarnych, 
zdrowotnych i porządkowych otoczenia oraz tak, aby nie powodowały zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby; 

2) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości w postaci hałasu, odoru itp.; 

3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, porządkowe i 
estetyczne. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  
i terminy jej przeprowadzania 

 
 

§ 16 

1. Właściciele budynków jednorodzinnych obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji 
w obrębie swojej nieruchomości w zależności od potrzeb.   

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację 

przeprowadza się bezzwłocznie na obszarach objętych zagrożeniem. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Kontrola 
 

§ 17 

1. Wójt Gminy przy pomocy upoważnionych pracowników Urzędu Gminy sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów Regulaminu. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 - tekst jednolity 
z późn. zmianami). 

3. Wójt Gminy może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo Komendanta Policji 
o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

 
ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin. 
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§ 19 

Traci moc uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2013r., poz. 34). 

 

§ 20 

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin i w poszczególnych sołectwach Gminy 
Lutocin. 

 

§ 21 

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

 
 
 

Przewodniczący 
 Rady Gminy Lutocin 

 
/-/ Piotr Kwiatkowski  


