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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Kowala - dalej Regulamin  

- jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na obszarze gminy Kowala. 

§ 2 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

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; 

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. 
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 ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 3 

Gmina tworzy warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie,  

w szczególności poprzez: 

1. Organizację  systemu selektywnego gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych, 

którego elementami są: 

 selektywna zbiórka “u źródła” tj. segregacja odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości na ich terenie, 

 stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (punkty PSZOK) 

zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, przy czym uzupełnieniem tych punktów 

mogą być minipunkty selektywnej zbiórki, odbierające niektóre frakcje odpadów 

zebranych selektywnie. 

2. Przeprowadzenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, a następnie zawarcie 

umowy z firmą wywozową, która wygra przetarg. Koszty finansowania odbioru  

i zagospodarowania odpadów ponoszą właściciele nieruchomości wnosząc na rzecz Gminy 

stosowną opłatę (dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych) lub zawierając umowę na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostką wywozową (dotyczy właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych) – zgodnie z przepisami ustawy oraz wynikającymi z niej uchwałami Rady 

Gminy w Kowali. 

 

§ 4 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania na ich terenie porządku, czystości oraz 

należytego stanu sanitarno-higienicznego zgodnie z wymogami Regulaminu,  ustawy oraz warunkami 

stworzonymi przez Gminę. 

§ 5 

 Obowiązki, o których mowa w § 4 właściciele nieruchomości realizują poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych  

i utrzymywanie  ich w miejscach dostępnych dla  przedsiębiorcy odbierającego odpady  

w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i użytkowników dróg 

(rodzaj pojemników, ich  minimalną pojemność oraz sposób wykorzystania określa rozdział 

III Regulaminu, a wymagania wobec miejsc ich usytuowania - § 22 i 23 Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie); pojemniki dostarczy właścicielom 

nieruchomości firma wyłoniona przez Gminę w przetargu – z zastrzeżeniem § 10 ust. 2. 

2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych do pojemników, o których wyżej mowa,  

w sposób określony w rozdziale II i III Regulaminu oraz  utrzymanie czystości  

w miejscach utrzymywania pojemników, 
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3) przekazywanie firmie wywozowej zebranych odpadów w terminach wyznaczonych 

harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości  przez Gminę,  lub 

do punku PSZOK w razie potrzeby, 

4) mycie pojazdów samochodowych tylko i wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 

 w myjniach samochodowych, 

 na terenie prywatnym, pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w szczelnych 

bezodpływowych zbiornikach lub odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, 

 na terenie publicznym tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych, 

5) przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych, na terenie nieruchomości poza 

warsztatem samochodowymi, tylko za zgodą właściciela nieruchomości w sposób nie 

powodujący uciążliwości dla sąsiadów i respektujący zasady ochrony środowiska, 

6) Postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi zgodnie z przepisami rozdziałów 

VI i VII Regulaminu. 

§ 6 

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, na terenie gminy Kowala zabrania się: 

1) stosowania środków chemicznych celem usunięcia śniegu bądź lodu, które szkodzą 

środowisku naturalnemu, 

2) umieszczania w pojemnikach na odpady odpadów innych niż te, na które przeznaczone są 

pojemniki,  

3) przemieszczania  śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię; dopuszcza 

się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni 

przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym, 

4) odprowadzania ścieków z mycia samochodów bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

§ 7 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do  selektywnego zbierania odpadów dokonując ich 

segregacji na terenie nieruchomości, przed umieszczeniem  w pojemnikach, na następujące 

frakcje: 

1) odpady komunalne suche, 

2) odpady komunalne mokre, 

a) odpady problemowe: odpady niebezpieczne  (przeterminowane lub zbędne leki;  

chemikalia – np.  farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; zużyte baterie i akumulatory  

itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, żużle i popioły komunalne (pozostałości po spalaniu paliw 

stałych w kotłach i paleniskach domowych), odpady zielone,  zużyte opony. 

2. Sposób postępowania z wyżej wymienionymi frakcjami określa § 11 Regulaminu. 
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 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. 

 

§ 8 

1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych  przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych zapewni gmina Kowala za pośrednictwem jednostki wywozowej,  która wygra 

przetarg (z zastrzeżeniem § 11 ust. 4). 

2. Za wyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nieruchomości 

niezamieszkałych, gdzie powstają odpady, oraz utrzymywanie tych pojemników we właściwym 

stanie sanitarnym odpowiada właściciel nieruchomości. 

3. Pojemność pojemników będzie uwzględniać częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów  

z nieruchomości. 

4. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić 

nieprzepełnienie  pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

§ 9 

1. Określa się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności   60l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

2) oznakowane worki foliowe, 

3) kosze uliczne o pojemności 10 l  50 l, 

4) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3, 

5) inne pojemniki i kontenery. 

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości  (w tym budynków rekreacji indywidualnej):  

1) dla odpadów mokrych (zamykane i oznaczone napisem „Odpady mokre”  sztywne pojemniki 

lub worki foliowe) -  pojemniki: co najmniej 120 l; worki: co najmniej 60 l,  

2) dla odpadów suchych (zamykane i oznaczone napisem „Odpady suche”  sztywne pojemniki 

lub worki foliowe) – pojemniki: co najmniej 120 l; worki: co najmniej 60 l, 

3) dla pozostałych odpadów (odpadów problemowych)  wyodrębnionych ze strumienia 

odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i § 13;  pojemności 

pojemników muszą być dostosowane do charakteru odpadów i ich ilości.   

3. Ustala się następujące  minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenach cmentarzy: 

1) dla odpadów suchych (zamykane i oznaczone napisem „Odpady suche”  sztywne pojemniki) 

- co najmniej 1100 l, 
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2) dla odpadów  zielonych (zamykane i oznaczone napisem „Odpady zielone”  sztywne 

pojemniki) - co najmniej 1100 l. 

4. Ustala się następujące  minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych zmieszanych (zebranych nieselektywnie): 

1) 60 l/mieszkańca w domach jednorodzinnych, 

5. Minimalne pojemności zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinny być 

dostosowane do liczby osób korzystających ze zbiornika w taki sposób, aby  opróżnianie - bez 

dopuszczenia do przepełnienia zbiornika - było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu. 

6. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości osób 

korzystających z oczyszczalni  - w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków 

określonego w przepisach odrębnych. 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 10 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości będzie wynikać z pojemności 

urządzeń do zbierania odpadów, wymagań sanitarnych oraz zatwierdzonego harmonogramu ich 

wywozu: 

1) odpady suche  z nieruchomości zamieszkałych - minimum raz w miesiącu, 

2) odpady mokre z nieruchomości zamieszkałych - minimum raz na dwa tygodnie, 

3) niesegregowane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych  – minimum  raz na 

dwa tygodnie, 

§ 11 

Sposób  pozbywania się stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady suche – wydzieloną frakcję odpadów komunalnych suchych (surowców wtórnych 

nadających się do recyklingu) należy umieścić  w odrębnych, oznakowanych napisem 

„Odpady suche”,  pojemnikach   do selektywnej zbiórki (mogą to być worki) –  do odbioru 

przez  jednostkę wywozową.. Zabrania się umieszczania tam odpadów komunalnych 

mokrych,   

2) odpady mokre – wydzieloną frakcję odpadów komunalnych mokrych należy umieścić  

w odrębnych, oznakowanych napisem „Odpady mokre”, pojemnikach do selektywnej 

zbiórki – do odbioru przez jednostkę wywozową, 

3) odpady niebezpieczne: 

 chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy we własnym zakresie 

dostarczyć do punktu PSZOK, 
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 baterie i akumulatory  należy przekazać jednostce wywozowej w terminie przez nią 

określonym,  dostarczyć do punktów zbiórki baterii w punktach  handlowych lub we 

własnym zakresie dostarczyć do punktu PSZOK, 

 przeterminowane leki – gromadzić w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych 

aptekach (adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości)  lub dostarczyć 

do punktu PSZOK, 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone  można poddać 

procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. 

Odpady zielone można też przekazać jednostce wywozowej w terminie przez nią 

określonym, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót 

prowadzonych we własnym zakresie (nie wymagających pozwolenia na budowę, ani 

zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty) można: 

 dostarczyć we własnym zakresie do punku PSZOK, 

 odpady budowlane  i remontowe, nie stanowiące odpadów komunalnych oraz odpady 

pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez 

gminę Kowala. Pozbywanie się tych odpadów odbywa się na koszt właściciela bądź 

wykonawcy robót budowlanych, za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy 

posiadającego wpis do działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy. 

Odpady budowlane i remontowe należy  gromadzić w specjalnych pojemnikach lub 

kontenerach uniemożliwiających pylenie. 

6) odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić w wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową w określony dzień (raz 

na pół roku) lub we własnym zakresie dostarczyć do punktu PSZOK, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy we własnym zakresie dostarczyć do 

punktu PSZOK. 

8) zużyte opony samochodowe z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu PSZOK.  

 

§ 12 

Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać 

je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na 

powierzchnie terenu. 

 

2. Pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz  

w tygodniu. 
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ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

§ 13 

1. “Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 

lat 2018-2023” – dalej WPGO -  przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r., określa strategię gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie wszystkich gmin województwa mazowieckiego.  

2. W celu wykonania WPGO Sejmik Województwa Mazowieckiego  uchwałą nr 212/12 z dnia 22 

października 2012 r. określił w załączniku nr 1  regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

(RGOK), włączając gminę Kowala w skład Regionu radomskiego – dalej Region.  

3. Wyżej wymieniona uchwała wskazuje również: 

1) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-i) oraz 

instalacje przewidziane do zastępczej obsługi Regionu – do czasu uruchomienia RIPOK  

(w załączniku nr 2), 

2) instalacje zastępcze w przypadku gdyby znajdująca się na terenie Regionu instalacja uległa 

awarii lub nie mogła by przyjmować odpadów z innych przyczyn (w załączniku nr 3) 

 

§ 14 

Zebrane z terenu gminy Kowala przeznaczone do składowania strumienie: odpadów komunalnych 

zmieszanych, odpadów mokrych, pozostałości z sortowania oraz pozostałości po procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania powinny być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji RIPOK 

znajdującej się na terenie Regionu, w drugiej  kolejności do instalacji zastępczych wyznaczonych dla 

Regionu zgodnie z zasadą bliskości, a dopiero w trzeciej kolejności (w przypadku braku wolnych mocy 

przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych położonych w ramach Regionu lub ich awarii) do 

instalacji zastępczych poza Regionem. 

§ 15 

Podział na instalacje RIPOK i instalacje zastępcze może ulec zmianie poprzez zmianę uchwały 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie wykonania WPGO, dlatego jednostki wywozowe 

odbierający odpady komunalne mają obowiązek stosować się do ewentualnych zmian. 
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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. 

 

§ 16 

Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

§ 17 

1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) nie pozostawiania ich bez dozoru -  jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu 

zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego, 

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku - prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy 

uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu  

- w nałożonym kagańcu, 

3) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez  zwierzęta w miejscach publicznych oraz 

w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku (za wyjątkiem osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników). 

2. Osobom utrzymującym psy i inne zwierzęta domowe zabrania się: 

1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela 

zwierzęcia, a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania, 

2) zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem, 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

oraz zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 18 

Zwierzęta gospodarskie można utrzymywać na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych w taki sposób, aby nie mogły przedostać się 

na drogi, tereny publiczne i tereny przeznaczone do wspólnego użytku.  

§ 19 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów 

i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

3) nie dopuszczania do uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących  nieruchomość lub 

nieruchomości sąsiednie takich jak hałas bądź odór. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 

§ 20 

1. Właściciele : 

 obszarów zabudowanych obiektami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno-spożywczych , 

 zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, 

zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej  raz w roku. 

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji: wrzesień lub październik. 

3. Deratyzację należy przeprowadzić doraźnie w innym terminie – w przypadku występowania 

gryzoni. 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 21 

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Kowala można 

zgłaszać do Referatu Usług Komunalnych, tel. 48 610-17-60 w. 20, na adres poczty elektronicznej: 

kowala@kowala.pl lub na Policję. 

 

§ 22 

Urząd Gminy w Kowali będzie podejmował oraz popierał inicjatywy mające na celu poprawę 

czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego na terenie Gminy. 
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