
UCHWAŁA NR XVI/133/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.1)) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów, w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Traci moc Uchwała NR XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. woj. Maz. 
z 2017r. poz. 6300). 

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

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, 1571
2) zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w Dz. U. z 2019r. poz. 1579

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r.

Poz. 390



Załącznik do uchwały Nr XVI/133/20

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 10 stycznia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego
co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe

oraz bioodpady

§ 2. Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych.

1. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub administrowanie terenami 
przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, 
odpowiednio z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego w sposób 
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do 
użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych, tj. gminnej jednostce 
organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności 
regulowanej.

3. Właściciele tych nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych, stosując wymagania określone w niniejszym rozdziale, 
odpowiednie do danej części takiej nieruchomości.

§ 3. Sposób zbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje:

1) papier w tym, m.in.:

a) opakowania z papieru lub tektury,

a) gazety i czasopisma,

b) katalogi, prospekty, foldery,

c) papier szkolny i biurowy,

d) książki i zeszyty,

e) torebki papierowe,

f) papier pakowy,

2) szkło w tym, m.in.:

a) butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

b) butelki po napojach alkoholowych,

c) szklane opakowania po kosmetykach,

3) metale i tworzywa sztuczne, m.in.:

a) butelki po napojach,
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b) opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia 
naczyń itp.),

c) opakowania po produktach spożywczych,

d) plastikowe zakrętki,

e) plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

f) plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

g) styropian,

h) puszki po napojach, sokach,

i) puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

j) złom żelazny i metale kolorowe,

k) metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

l) folia aluminiowa,

m) kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,

4) bioodpady- ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi 
drzew i konarów), odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

11) odzież i tekstylia,

12) odpady niebezpieczne,

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2. Odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu frakcji wymienionych w ust. 1, stanowią niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne.

§ 4. Zasady zbierania odpadów komunalnych.

1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się:

1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach, 
spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 regulaminu, w podziale na następujące frakcje, 
wyszczególnione w § 3:

a) oddzielnie odpady papieru, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w pojemnikach lub workach koloru 
niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier",

b) oddzielnie odpady opakowaniowe ze szkła, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w pojemnikach lub 
workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło",

c) łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 3, w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa 
sztuczne",
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d) oddzielnie bioodpady, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 4, w pojemnikach lub workach koloru brązowego, 
oznaczonych napisem "Bio".

2. Pojemniki oraz worki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych powinny być utrzymane w kolorze innym niż kolory określone w pkt. 1) lit. a-d,

§ 5. Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości.

1. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli 
w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które 
przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

2. W pojemniku/worku przeznaczonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą się 
znajdować odpady, które powinny być umieszczone w pojemnikach/workach na papier, metale i tworzywa 
sztuczne, szkło oraz bioodpady.

3. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy, 
w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do odpowiedniego pojemnika lub worka.

4. Odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone, 
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.

5. Odbiór bioodpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, powstających na terenie nieruchomości, 
prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony wystawiane są bez umieszczania ich w workach; 
pozostałe odpady wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5-13, należy wkładać do worków przezroczystych, tak by 
możliwa była identyfikacja ich zawartości.

7. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej, odpady odbierane są przez podmiot odbierający odpady, sprzed 
nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem, wystawić je przed wejście 
na teren nieruchomości lub pozostawić w otwartym ogrodzonym miejscu dostępnym z ulicy/drogi. Dopuszcza 
się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady, w celu odbioru 
zgromadzonych odpadów.

8. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej, odpady odbierane są przez podmiot odbierający odpady 
z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc, zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 6. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarowywać 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, przy uwzględnieniu 
następujących zasad:

1) zalecane jest aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z drewna, siatki lub 
z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza, 
a podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru 
wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom,

2) kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla 
użytkowników sąsiednich nieruchomości,

3) do kompostownika:

a) można wrzucać:

- kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

- rozdrobnione gałęzie,

- skoszoną trawę,
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- owoce i warzywa z ogrodów,

- resztki żywności (w tym n.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie),

- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

- resztki produktów mleczarskich, stary chleb,

- fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,

b) zabrania się wrzucać:

- surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaj (dozwolone są same skorupki) i nabiału,

- gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, chwastów w pełnej dojrzałości, trawy 
pryskanej herbicydami,

- odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet,

- kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku, malowanego i impregnowanego 
drewna,

- pampersów, zużytych materiałów higienicznych (w tym intymnych) oraz kosmetycznych, leków,

- woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopałków papierosów.

2. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne 
potrzeby są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego z napisem 
„Bio".

§ 7. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą we własnym zakresie, 
przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, selektywnie zebrane nastepujące frakcje odpadów:

1) papier/ makulatura/ tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

3) szkło oraz oraz opakowania ze szkła,

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

11) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach oraz chemikalia w oryginalnych opakowaniach 
i niecieknących,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) odpady niebezpieczne,

14) odpady tekstyliów i odzieży,

15) bioodpady stanowiące odpady komunalne.

§ 8. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego.
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1. Zarządca lub właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, w tym chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, jest zobowiązany do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy 
uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, zapewniając swobodne 
przejście dla pieszych oraz przejście i przejazd w ciągach pieszo – rowerowych i drogach dla rowerów.

§ 9. Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że wykonywane jest to na 
utwardzonej części nieruchomości, przy użyciu śodków ulegających biodegradacji, a powstałe ścieki 
nie będą bezpośrednio odprowadzane do gruntu lub zbiorników i ujęć wodnych,

2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych, związane z ich bieżącą eksploatacją, poza warsztatami 
naprawczymi, dozwolone są wyłącznie na terenie prywatnej nieruchomości, pod warunkiem że nie spowodują 
zanieczyszczenia wód i gleby. Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie 
z niniejszym regulaminem.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. Wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych.

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości innych niż nieruchomości określone 
w ust. 3, stosuje się pojemniki o pojemności 110, 120, 240, 1100, 4m3 (KP-4), 7m3 (KP-7), 10m3 (KP-10) 
przystosowane zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych 
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.

2. Pojemność i liczba pojemników do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna pozwalać na 
zbieranie frakcji odpadów powstających na tej nieruchomości i zbieranej w pojemnikach, z uwzględnieniem 
minimalnej częstotliwości odbiorów, o której mowa w § 17.

3. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego należy stosować 
kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 10 do 60 litrów.

§ 11. Wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości.

1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące warunki:

1) o pojemności od 60 do 120 litrów,

2) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub równoważnego materiału, o grubości dostosowanej do ilości 
i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, odpornej na działanie promieni UV, niskich 
temperatur oraz środków chemicznych,

3) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.

2. Pojemność i liczba worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna być tak dostosowana, 
aby nie dochodziło do ich przepełniania i zalegania odpadów na ziemi.
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§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.

1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, szkła i bioodpadów stosuje się pojemniki, spełniające wymagania określone w § 10 lub worki, 
spełniające wymagania określone w § 11, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d.

2. W nieruchomościach zamieszkałych, Gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia mieszkańców:

1) w nieruchomościach jednorodzinnych - w worki do segregacji odpadów: papier, tektura, opakowania 
z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, opakowania wielomateriałowe,

2) w nieruchomościach wielorodzinnych - w pojemniki do segregacji odpadów: papier, tektura, opakowania 
z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, opakowania wielomateriałowe.

3. Gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie jednorodzinnej w naklejki z kodami kreskowymi, które należy naklejać na każdy rodzaj 
worka/pojemnika.

4. W przypadku notorycznego braku umieszczania kodów kreskowych na workach/pojemnikach odpady 
nie będą odebrane, gdyż będą potraktowane jako odpady niepochodzące z nieruchomości objętej systemem 
zbiórki na terenie Gminy Mszczonów.

§ 13. Szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki, o których mowa 
w § 10 ust. 1, o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej 
nieruchomości działalności.

2. Minimalną łączną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
powstających w danym miesiącu kalendarzowym na danej nieruchomości, określa się, z uwzględnieniem 
częstotliwości odbiorów, na podstawie średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszących:

1) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz 
obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,

2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub stołówce, zaś 
dla lokali nieposiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal,

3) dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze: 40 litrów na jedno 
łóżko,

4) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego 
ucznia i jedną osobę zatrudnioną,

5) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,

6) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń szpitalnych 
i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,

7) dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od kwietnia do listopada każdego roku: 30 litrów na każdą 
działkę i 3 litry poza tym okresem.

§ 14. Warunki utrzymania pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 
w szczególności należy je utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz.
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym, 
poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany pojemników, w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników/worków w należytym stanie 
porządkowym, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników/worków, aby nie dochodziło do ich 
przepełnienia.

4. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie 
pojawienia się insektów) pojemników i kontenerów do zbierania odpadów.

§ 15. Warunki rozmieszczania pojemników i worków.

1. Pojemniki/worki do zbierania odpadów powinny być rozmieszczane w miejscu wyodrębnionym, 
dostępnym dla mieszkańców oraz pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w wyznaczonych miejscach 
gromadzenia odpadów komunalnych na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani 
gleby i ziemi, oraz w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, 
chodniki, zatoki parkingowe.

3. Kosze i pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 3, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych 
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach ciągach komunikacyjnych, terenach 
zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu 
pieszych.

§ 16. Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów.

1. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 
gromadzenia odpadów poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie 
z otoczenia pojemników lub worków odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone.

2. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc gromadzenia 
odpadów.

Rozdział 4.
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. Odbiór odpadów komunalnych.

1. Ustala sę minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Mszczonów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne– raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,

c) biodpady – raz na tydzień,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej i budynków użyteczności publicznej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne– dwa razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe oraz biodpady – raz na tydzień,

3) z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenach wiejskich:

a) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik:
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- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,

- zbierane selektywnie papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,

- bioodpady – raz na dwa tygodnie,

b) w pozostałych miesiącach - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz zbierane selektywnie 
papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, opakowania metalowe 
i drobny metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 
oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - jeden raz na miesiąc.

4) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – trzy razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe – raz na tydzień,

c) bioodpady – dwa razy w tygodniu,

5) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, inna niż wymieniona w pkt 4:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 
opakowania metalowe i drobny metal, tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie,

c) bioodpady – raz na tydzień,

6) kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddawania odpadów komunalnych w sposób 
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach 7:30 - 22:00 w sposób niepowodujący nadmiernych 
uciążliwości.

4. Odpady powinny być wystawiane przed nieruchomość nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym 
terminem odbioru.

§ 18. Wymagania w  zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych.

1. Właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, 
wyposażonych w zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są 
do systematycznego wywozu tych nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika bezodpływowego, 
gwarantując zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez zlecenie usługi opróżniania 
zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy.

2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co 
najmniej jeden raz na sześć miesięcy, z zastrzeżeniem ust.1.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 
winna być w zgodzie z instrukcją ich eksploatacji.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Cele w zakresie postępowania z odpadami:

 Jako cele długookresowe, tj. do 2023r. wyznacza się:

1) zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 
dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r.

2) zwiększenie masy kompostowanych bioodpadów poprzez zachęcanie do selektywnego zbierania 
bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania 
bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla 
środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

3) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

4) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Mszczonów 
w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

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.

§ 20. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich 
zwierząt i są zobowiązane, do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych i na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach 
zieleni. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być 
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

3. Osoby utrzymujące zwierzeta domowe, są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiajace wydostanie 
się zwierząt z terenu nieruchomości.

4. Psy, poza teren nieruchomości, powinny być wyprowadzane na uwięzi i przez osoby, które są w stanie 
sprawować nad nimi odpowiedni nadzór, a psy ras uznawanych za agresywne lub psy niebezpieczne dla 
otoczenia, muszą mieć nałożony kaganiec.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 21. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich, 
pod warunkiem, iż zwierzęta te są utrzymywane na własne potrzeby oraz nie sprawia to uciążliwości dla 
otoczenia i będą zachowane warunki sanitarno-higieniczne.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 22. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza sie corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono 
występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na terenach 
ogólnodostepnych.
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