UCHWAŁA NR XV/144/2015
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jabłonna.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna , stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XIII/113/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/144/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2015 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jabłonna
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy Jabłonna.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Jabłonna w powiecie
legionowskim.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna zapewniają utrzymanie czystości i
porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na swoim terenie, wykonując obowiązki wynikające z
odrębnych przepisów oraz poprzez:
l) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w
Rozdziale III oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) wyznaczenie na nieruchomości terenu na lokalizację pojemników do zbierania odpadów komunalnych, z
uwzględnieniem możliwości ich segregacji (utwardzony plac, pomieszczenie, altana śmietnikowa) w
miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz
dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów
komunalnych,
3) zbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w pojemnikach lub workach do tego celu
przeznaczonych w sposób określony w Rozdziale II i III,
4) utrzymywanie miejsc przeznaczonych na lokalizację pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych, o których mowa w pkt 2) w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 4. Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
§ 5. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości
obowiązani są do ich selektywnego zbierania, a podmiot odbierający do ich selektywnego odbierania, z
podziałem na następujące frakcje:
l) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne (plastik);
4) opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, po sokach itp.;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) ponadto powstające w gospodarstwach domowych:
a) przeterminowane leki,
b) zużyte baterie i akumulatory,
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c) inne odpady niebezpieczne np. chemikalia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje,
tłuszcze, farby, tusze, świetlówki itp.,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. RTV, AGD itp.,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
g) zużyte opony,
h) odpady zielone (np. ogrodowe).
§ 6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych, podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do Rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna, z częstotliwością określoną w rozdziale IV
Regulaminu.
§ 7. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku, której powstają
odpady inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia, pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości
oraz ich zagospodarowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
§ 8. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić według następujących zasad:
l) wrzucać odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce do odpowiednio oznaczonego pojemnika lub
worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegającego selektywnej zbiórce do pojemnika lub worka,
należy zmniejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.;
3) wrzucać do pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
opakowania opróżnione np. z resztek pokarmów, napojów, kosmetyków, środków czystości itp.,
4) szkła nie tłuc przed wrzuceniem do pojemnika lub worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
§ 9. 1. Na terenie Gminy obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji
pojemników oraz worków do zbierania odpadów komunalnych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach lub workach służących do zbierania odpadów komunalnych:
śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, osadów ściekowych, substancji toksycznych,
żrących, wybuchowych, lakierów, rozpuszczalników, zużytych olejów, smarów, resztek farb,
przeterminowanych leków i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej,
rolniczej, ogrodniczej i przemysłowej;
2) zabrania się wrzucania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce do pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych) - z wyjątkiem odpadów
zabrudzonych, zanieczyszczonych itp.
2. Do pojemników lub worków służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeznaczonych
na:
1) odpady papierowe oraz makulaturę - pojemnik lub worek w kolorze niebieskim z napisem PAPIER:
a) można wrzucać - między innymi: książki, zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez
fragmentów foliowych lub metalowych, tekturę, torby i kartony papierowe, kartony pocięte na mniejsze
kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek, itp.,
b) zabrania się wrzucać - między innymi: papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, tapety, papieru z
folią lub/i aluminium, papieru faksowego, termicznego i przebitkowego, kalek, opraw i opakowań
wielomateriałowych, zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, pieluch i innych
artykułów higienicznych, skorupek jaj, worków po materiałach budowlanych stanowiących odpady
komunalne;
2) odpady szklane - pojemnik lub worek w kolorze zielonym z napisem SZKŁO:
a) można wrzucać - wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po napojach, winie, piwie,
alkoholu, słoiki i naczynia szklane, szklane opakowania po kosmetykach;
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b) zabrania się wrzucać – szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb samochodowych,
luksfery, szyb zbrojonych, glazury, terakoty, luster, żarówek, świetlówek, szklanek, talerzy, ceramiki,
kryształów, lamp, doniczek, soczewek od okularów, naczyń żaroodpornych, bombek i ozdób
choinkowych, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, strzykawek, lamp
fluorescencyjnych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych itp.
3) odpady z plastiku, metali i opakowania wielomateriałowe - pojemnik lub worek w kolorze żółtym z
napisem PLASTIK:
a) można wrzucać – zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe
worki; torebki i reklamówki plastikowe; plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach,
kefirach itp.), plastikowe koszyki po owocach, metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione opakowania
po napojach i innych płynach; opakowania plastikowe po produktach spożywczych np. mlecznych;
pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP itp.; zgniecione puszki aluminiowe i z blachy
stalowej; garnki; metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom (bez dodatków np. plastiku); folia
aluminiowa; pokrywki ze słoików; kapsle z butelek; opakowania wielomateriałowe, np. kartony po
mleku, sokach,
b) zabrania się wrzucać – opakowań tłustych oraz nieopróżnionych z resztek zawartości, opakowań po
lekarstwach, środkach ochrony roślin np. nawozach, środkach owado- i chwastobójczych itp. i innych
silnych chemikaliach, olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych
chemikaliach, zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, styropianu i innych
tworzyw piankowych, PCV itp.; baterii, części samochodowych, części silników, opakowań po
lakierach, farbach, aerozolach i innych chemikaliach oraz papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej,
drewna, eternitu, azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubrań, poduszek itp.), tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych itp.
4) odpady ulegające biodegradacji - worek w kolorze brązowym z napisem BIO - dopuszcza się możliwość
stosowania innych kolorów worków z zastrzeżeniem, że nie mogą to być kolory określone w ust. 2 pkt l 3.:
a) można wrzucać – trawę, drobne gałęzie, liście, owoce i warzywa, resztki żywności, przeterminowaną
żywność oraz obierki z owoców i warzyw (z wyjątkiem grejpfrutów), fusy po kawie i herbacie, skorupki
jaj, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp.
b) zabrania się wrzucać – ziemi, piasku, kamieni, odpadków spożywczych, resztek grejpfruta (niszczy florę
bakteryjną), mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego, papierosów i
niedopałków itp.
3. Odpady, które zabrania się wrzucać do pojemników lub worków określonych w ust. 2, z wyjątkiem
odpadów niebezpiecznych, należy zbierać, jako odpady niepodlegające selektywnej zbiórce do pojemników na
odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) określone w Rozdziale III.
§ 10. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych zapewniają utrzymanie czystości i
porządku na swoim terenie również poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości - z
wyjątkiem tych części nieruchomości, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych, poprzez gromadzenie ich w pryzmach.
§ 11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem
zachowania poniższych zasad:
1) mycie jedynie nadwozia pojazdu,
2) na utwardzonym terenie własnej nieruchomości, w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców lub
użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska,
3) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji gminnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych,
4) z wykorzystaniem środków ulegających biodegradacji.
§ 12. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że:

Id: 9DF02950-39D8-4CD8-AEC1-158F3752B599. Podpisany

Strona 3

1) są to naprawy drobne i doraźne,
2) nie powodują zanieczyszczenia środowiska, w szczególności zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz
wód,
3) nie są uciążliwe dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości sąsiednich,
4) powstające odpady są gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
2. Dopuszcza się możliwość drobnych napraw pojazdów mechanicznych na terenie dróg, jeśli nie
spowoduje to zagrożenia dla ruchu drogowego i zanieczyszczenia środowiska, w przypadku awarii, która
nastąpiła podczas poruszania się po drodze. Nie dotyczy to miejsc gdzie postój pojazdów jest zakazany.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 13. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady zmieszane (niesegregowane):
a) na terenie zabudowy jednorodzinnej – podmiot odbierający z nieruchomości odpady komunalne
zapewni pojemnik o pojemności 120 l (nieruchomości zamieszkałe do 4 osób włącznie) lub pojemnik o
pojemności 240 l (nieruchomości zamieszkałe powyżej 4 osób). Dopuszcza się dostawianie worków z
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w
przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym czasie jest niewystarczająca, z zastrzeżeniem, że jeżeli
worki będą dostawiane cyklicznie do pojemnika, wówczas zostanie przeprowadzona kontrola ilości osób
zamieszkujących na danej nieruchomości.
b)

na terenie zabudowy wielorodzinnej – podmiot odbierający z nieruchomości odpady komunalne
zapewni pojemnik o pojemności do 1100 l, w zależności od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość.

2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) na terenie zabudowy jednorodzinnej – zastosowanie mają kolorowe, półprzeźroczyste worki, o
grubości zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 120 l lub 80 l, opatrzone adresem i danymi
kontaktowymi Urzędu Gminy Jabłonna oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy
Jabłonna oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone wg poniższych zasad:
aa) na odpady z papieru i makulaturę - worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem PAPIER,
ab) na odpady ze szkła - worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem SZKŁO,
ac) na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku, po
sokach itp. - worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem PLASTIK.
b) na terenie zabudowy wielorodzinnej – obowiązuje system pojemnikowy w tzw. zestawach
recyklingowych składających się z trzech pojemników o pojemności do 1500 l, z zachowaniem
następującej kolorystyki:
ba) na odpady z papieru i makulaturę - pojemnik w kolorze niebieskim, oznaczony napisem PAPIER,
bb) na odpady ze szkła - pojemnik w kolorze zielonym, oznaczony napisem SZKŁO,
bc) na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku, po sokach
itp. - pojemnik w kolorze żółtym, oznaczony napisem PLASTIK.
3) odpady ulegające biodegradacji - zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej –
obowiązuje system workowy. Zastosowanie mają półprzeźroczyste worki w kolorze brązowym, o grubości
zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 120 l, opatrzone adresem i danymi kontaktowymi
Urzędu Gminy Jabłonna oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Jabłonna oraz
opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone.
2. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą:
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1) być wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,
2) być wyposażone w pokrywę,
3) posiadać kółka,
4) być przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.
§ 14. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l, 4500 l, 7000 l przystosowane do
opróżniania sprzętem specjalistycznym,
2) pojemniki (typu KP-5, KP-7, KP-10, KP-12, KP-16) o pojemności od 5 do 16 m3,
3) pojemniki o pojemności od 1100 l do 7000 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów,
przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym,
4) kosze uliczne o pojemności od 30 1 do 70 1,
5) worki na odpady o pojemności od 30 l do 120 1,
2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na drogach publicznych:
1) dla działek wykorzystywanych, jako rekreacyjne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 1 na
każdą nieruchomość w okresie użytkowania nieruchomości,
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i na każdego pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i na każdego pracownika,
4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych - 25 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
8) dla zakładów rzemieślniczych, leczniczych np. ośrodki zdrowia, usługowych i produkcyjnych, urzędów,
instytucji, działalności gospodarczej itp. w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik
o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,
9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 l na jedno łóżko,
10) w miejscach publicznych np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp. - kosze uliczne o
pojemności od 30 l do 70 l.
3. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą:
1) być wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,
2) być wyposażone w pokrywę; z wyjątkiem pojemników tzw. otwartych wykorzystywanych, do zbierania,
niektórych rodzajów odpadów komunalnych,
3) posiadać kółka,
4) być przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.
§ 15. l. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca (utwardzony plac,
pomieszczenie, altana śmietnikowa) na lokalizację pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych, które powinno być wyodrębnione w granicach danej nieruchomości bezpośrednio przy
wjeździe na nią z drogi dojazdowej.
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2. Miejsce określone w ust. l powinno być zlokalizowane na terenie danej nieruchomości zgodnie z
odrębnymi przepisami prawa oraz posiadać wyrównaną i utwardzoną powierzchnię, zabezpieczoną przed
zbieraniem się na nim wody, błota i innych zanieczyszczeń.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym miejsca określonego w ust. l, a także mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych oraz ich okresowego dezynfekowania. Pojemniki po ich opróżnieniu nie powinny wydzielać
nieprzyjemnych zapachów oraz nie powinny być uszkodzone np. pozbawione pokrywy, kółek, zaczepów do
opróżniania itp. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne pojemników należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Jabłonna.
4. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek udostępnić w dniu odbioru
pojemnik i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie musiał wjeżdżać na teren danej nieruchomości, a w
szczególności poprzez:
l) wystawienie tego rodzaju pojemnika lub worków przed nieruchomość, w dniu ustalonym zgodnie z
harmonogramem, przed godziną 7:00 rano, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd do niego;
2) w przypadku posiadania np. altany śmietnikowej, miejsca ustawienia pojemnika określonego w ust. l
ogrodzonego i zamykanego na klucz itp., do otwierania ich w dniu ustalonym zgodnie z harmonogramem,
przed godziną 7:00 rano.
5. W przypadku, gdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych nie będzie udostępniony
w sposób określony w ust. 4 i odpady te nie będą mogły zostać odebrane, wówczas zostanie on opróżniony
dopiero w kolejnym wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru.
6. W przypadku, gdy worki służące do zbierania odpadów komunalnych nie będą udostępnione w sposób
określony w ust. 4 i odpady te nie będą mogły zostać odebrane, wówczas zostaną one odebrane dopiero w
kolejnym terminie odbioru.
7. Kosze uliczne rozmieszcza się na terenach użytku publicznego oraz na przystankach komunikacji
publicznej w sąsiedztwie oznaczenia przystanku lub wiaty przystankowej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy tzn. sprzed posesji lub z udostępnionej altany śmietnikowej:
1) odpady zmieszane (niesegregowane):
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej - trzy razy w tygodniu;
2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny :
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej - po zapełnieniu poszczególnych pojemników recyklingowych
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 2
tygodnie;
3) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie jednorodzinnej – osiem razy w roku (kwiecień – listopad) oraz odbiór choinek 1 raz w roku
(styczeń)
b) w zabudowie wielorodzinnej - osiem razy w roku (kwiecień- listopad) oraz odbiór choinek 1 raz w roku
(styczeń),
4) 4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia, zużyte
opony
a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w roku
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b) w zabudowie wielorodzinnej- cztery razy w roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ww.
częstotliwość okaże się niewystarczająca wówczas odbiór ww. odpadów może odbywać się na
zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są w dniach
wyznaczonych zgodnie z ustalonym harmonogramem - w godzinach od 7:00 do 20:00.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w następujący sposób:
1) na terenie zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) - należy zbierać w pojemnikach określonych w § 13 ust. l pkt 1)
lit. a), które należy wystawiać poza teren nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony
oznaczonej tabliczką z adresem nieruchomości, udostępniać w altanach śmietnikowych itp. w dniu
odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem,
b)

papier, szkło, tworzywa sztuczne (plastik), metal i opakowania wielomateriałowe, np. kartony po
mleku, po sokach itp. - należy gromadzić w workach określonych w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. a), które należy
wystawiać poza teren nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony oznaczonej tabliczką
z adresem nieruchomości, udostępniać w altanach śmietnikowych, tak by były widoczne itp. w dniu
odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - należy gromadzić w workach określonych w § 13 ust. 1
pkt. 3), które należy wystawiać poza teren nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony
oznaczonej tabliczką z adresem nieruchomości, udostępniać w altanach śmietnikowych, tak by były
widoczne itp. w dniu odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem,
d)

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte
opony - należy wystawiać poza teren nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony
oznaczonej tabliczką z adresem nieruchomości w dniu odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym
zgodnie z harmonogramem;

2) na terenie zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) - należy zbierać w pojemnikach określonych w § 13 ust. l pkt l)
lit. b), które należy ustawić w wyznaczonych przez zarządcę budynku miejscach lub w udostępnionych
altanach śmietnikowych,
b)

papier, szkło, tworzywa sztuczne (plastik), metal i opakowania wielomateriałowe, np. kartony po
mleku, po sokach itp. - należy zbierać w pojemnikach określonych w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. b), które
powinny być ustawione w wyznaczonych przez zarządcę budynku miejscach,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - należy zbierać w workach określonych w § 13 ust. l pkt.
3), które należy wystawiać w wyznaczonym przez zarządcę budynku miejscu,
d)

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i

zużyte opony – będą odbierane zgodnie z zasadami ustalonymi pomiędzy zarządcą budynku i podmiotem
odbierającym odpady komunalne.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą również dostarczać nieodpłatnie
pochodzące z gospodarstw domowych:
1) odpady zielone, papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne (plastik), szkło, odpady budowlane i
rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) wskazanego przez Gminę przez cały rok w dniach i godzinach otwarcia tego punktu,
2) odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze,
świetlówki i żarówki) – do mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych
ustawionych w wyznaczonych miejscach – dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem.
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3) przeterminowane leki do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady,
ustawionych w miejscach wskazanych przez Gminę - przez cały rok w dniach i godzinach otwarcia tego
punktu,
4) przeterminowane i zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe do podmiotu zbierającego te odpady
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2015r. ,
poz. 687 z późn. zm.) lub do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych
miejscach na terenie Gminy.
3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie zabudowy jednorodzinnej, na których zamieszkują
mieszkańcy mogą również odpady ulegające biodegradacji (zielone) zagospodarowywać w indywidualnych
przydomowych kompostownikach.
§ 18. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
l) odpady zmieszane (niesegregowane):
a) działka wykorzystywana jako rekreacyjna - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) obiekty użyteczności publicznej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
c) punkty handlowe i usługowe - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
d) obiekty i lokale gastronomiczne - wg potrzeb z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i
porządkowych (tak, aby nie dopuszczać do przepełniania się pojemników i wysypywania się z nich
odpadów),
e) kosze uliczne i przystankowe - wg potrzeb z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i
porządkowych (tak, aby nie dopuszczać do przepełniania się pojemników i wysypywania się z nich
odpadów),
f) cmentarze - wg potrzeb, z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych (tak, aby nie
dopuszczać do przepełniania się pojemników i wysypywania się z nich odpadów);
2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - wg potrzeb, z zachowaniem warunków sanitarnych,
estetycznych i porządkowych (tak, aby nie dopuszczać do przepełniania się pojemników lub worków i
wysypywania się z nich odpadów).
§ 19. W łaściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania odpadów
komunalnych podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 20. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego do
liczby osób przebywających na nieruchomości, z zastrzeżeniem, że będzie on opróżniany nie częściej niż raz w
tygodniu.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowa
oczyszczalnia ścieków bytowych muszą być zlokalizowane zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w sposób
umożliwiający dojazd specjalistycznych pojazdów służących do opróżniania tego rodzaju urządzeń.
3. Określa się następującą częstotliwość i sposób odbierania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
l) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je z
częstotliwością, zapewniającą nie dopuszczanie do przepełniania się ich i wylewania nieczystości ciekłych
na powierzchnię gruntu - zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być szczelne, natomiast ich
pojemność powinna wystarczać na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,
2) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych obowiązani są
do usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
3) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania

Id: 9DF02950-39D8-4CD8-AEC1-158F3752B599. Podpisany

Strona 8

nieczystości ciekłych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Jabłonna na
świadczenie tego rodzaju usług na terenie Gminy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami
§ 21. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów
komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby
ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości
kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np.
z ogrodów i parków).
§ 22. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np.
z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich
indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i
odbieranie.
§ 23. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i biodegradowalne mogą być zagospodarowywane
wyłącznie w ramach Regionu Warszawskiego, w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) wskazanych do obsługi regionu warszawskiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami (WPGO) dla Mazowsza. W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować
odpadów z innych nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji
wskazanych w WPGO, jako instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego.
§ 24. Odpady selektywnie zebrane powinny trafiać, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji regionalnych,
które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą być
kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.
§ 25. Gmina prowadzi działania mające na celu:
l) informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
3) upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub
selektywne zbieranie,
4) upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie gminy.
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
§ 26. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane 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.
§ 27. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie powinna być ogrodzona i
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren, zaś osoby
utrzymujące np. gady, płazy, ptaki lub owady na nieruchomościach położonych w zabudowie jednorodzinnej,
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się tych
zwierząt na zewnątrz.
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§ 28. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta (w szczególności ich odchodów) w obiektach i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chodników, ulic, trawników,
skwerów i zieleńców oraz pomieszczeń budynków wielorodzinnych przeznaczonych do wspólnego użytku
(korytarze, klatki schodowe), poprzez zebranie zanieczyszczeń do własnej papierowej lub foliowej torebki i
umieszczenie ich np. w koszu ulicznym. Wymóg ten nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów
asystujących osobom niepełnosprawnym.
§ 29. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, psy muszą być prowadzone na smyczy,
natomiast psy uznawane za psy rasy agresywnej oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie, także w
nałożonym kagańcu i pod opieką osoby dorosłej, która zapewni sprawowanie nad nimi kontroli.
2. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych pod warunkiem, że
pies ma nałożony kaganiec, a jego właściciel lub opiekun jest w stanie zapewnić sprawowanie kontroli nad jego
zachowaniem.
§ 30. Szczegółowe zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Jabłonna.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 31. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach zajętych pod
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej (o ile dopuszcza to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego), dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu
następujących warunków:
1) budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt spełniają wymagania wynikające z
obowiązujących przepisów;
2) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników
nieruchomości sąsiednich;
3) przestrzegane będą przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
4) wytwarzane odpady i nieczystości będą gromadzone oraz usuwane zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu;
5) przeprowadzana będzie deratyzacja pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt zgodnie z
postanowieniami § 34 niniejszego Regulaminu.
3. Osoby utrzymujące pnie pszczele, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności i dołożenia
wszelkich starań, aby hodowla ta nie była uciążliwa dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości
sąsiednich;
4. Ule z pszczołami należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników
nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2015r.
§ 32. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) altany śmietnikowe i korytarze piwnic położone na terenie zabudowy wielorodzinnej,
2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
3) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych
oraz do celów gospodarki odpadami.
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2. Deratyzację należy przeprowadzać, w miesiącach od marca do kwietnia oraz od października do
listopada, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
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