
UCHWAŁA NR 159/XXI/2020 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna 

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

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 106/XI/2019 Rady Gminy w Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz.9537). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Załącznik do uchwały Nr 159/XXI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 11 marca 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Rozdział 1 
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych 

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

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady, odpady zielone; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, a szczególności igły i strzykawki; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

14) popiół. 

§ 2. 1.  Odpady, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić od chwili 
ich powstania. 

2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania, tj. 
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady, należy umieszczać 
w oddzielnie przeznaczonych do tego celu worków lub w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

3. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone bezpośrednio na nieruchomościach 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których one powstały, w przydomowych 
kompostownikach. 

4. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone będą odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru 
w ramach zorganizowanego odbioru odpadów przez cały rok od właścicieli nieruchomości, którzy nie będą 
kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach. 

5. Odpady selektywnie zebrane, wymienione w § 1 pkt 1-5, 14 oraz odpady zmieszanie odbierane są 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony do ich odbioru. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 7 – 13 są przyjmowane bezpośrednio od właścicieli 
w PSZOK w godzinach 7:00 – 15:00. 

7. Odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 10-12 będą odbierane przez uprawiony podmiot w ramach 
zorganizowanej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Id: AFD41E0E-9B2F-4955-914D-75312529E499. Podpisany Strona 2



Rozdział 2 

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń na części nieruchomości służących do 
użytku publicznego 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na części nieruchomości 
służącej do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 

2. Czynności te należy wykonywać w miarę możliwości na bieżąco w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów. 

Rozdział 3 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie po spełnieniu 
następujących warunków: 

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, a w szczególności ścieki takie nie mogą 
być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi; 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych. 

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości 
oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi 
w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami prawa. 

Rozdział 4 
Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

§ 5. 1.  Odpady komunalne powstające na terenie gminy Małkinia Górna należy zbierać w pojemnikach 
odpowiadających wymaganiom określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane 
i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych. 

3. Dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania odpadów komunalnych. Worki powinny być 
specjalnie oznaczone, w zależności od frakcji odpadów. 

§ 6. 1.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące rodzaje pojemników lub worków: 

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal i tworzywa sztuczne, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

2) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, oznaczony napisem ”Papier”; 

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, oznaczone napisem „Szkło”; 

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na zbieranie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, 
oznaczony z napisem „BIO odpady”; 

5) CZARNY z przeznaczeniem na zbieranie popiołu z palenisk gospodarstw domowych, oznaczony z napisem 
„Popiół”. 

2. Na odpady komunalne zmieszane stosuje się pojemniki oznaczone kolorem innym niż odpady zbierane 
selektywnie. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dopuszczone do stosowania na terenie gminy to: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 – 1100 l; 

2) kosze uliczne o pojemności 30 -70 l; 

3) worki o pojemności 120 l; 

4) kontenery typu Kp-7. 
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4. W celu wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników, określa się minimalną wielkość 
pojemników, jakie należy przeznaczyć na odpady komunalne: 

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na każdą nieruchomość; 

2) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i częstotliwości wywozu, biorąc pod uwagę zasadę, że na każde dwie osoby powinien przypadać 
jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

3) dla szkół, przedszkoli – 3 l na każdego ucznia i 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 lokal; 

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników; 

9) dla hoteli, domów opieki, pensjonatów, placówek codziennego pobytu – 20 l na jedno łóżko; 

10) dla ogródków działkowych – 120 l na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października 
każdego roku). Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn 
normatywnej pojemności i liczby działek; 

11) dla działek rekreacyjnych – 120 l na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października 
każdego roku); 

12) dla targowisk – 50 l na każde 10 m2 powierzchni targowej; 

13) dla cmentarzy – co najmniej 6 l na jedno miejsce pochówku; 

14) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb; 

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości w obrębie takich punktów, 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika do gromadzenia 
odpadów do dyspozycji ich klientów. 

5. W miejscach publicznych (np. place, zieleńce, parki, chodniki, przystanki autobusowe, itp.) odpady 
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

6. Dla nieruchomości czasowo zamieszkałych - ustala się w sposób przewidziany jak dla nieruchomości 
zamieszkałych. 

Rozdział 5 
Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1.  Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 
ich użytkowników, jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępniać pojemniki w celu odbioru odpadów komunalnych 
i ustawić je w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników odbiorcy odpadów. 

3. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym 
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na 
miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej. 

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak: cmentarze, ogródki 
działkowe, targowiska oraz obiektów użyteczności publicznej, należy ustawiać przy wyjściu z tych nieruchomości. 
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5. Pojemniki na odpady przy drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych 
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu i umożliwiających ich opróżnienie. 

6. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 
bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
nieumożliwiającego dalsze użytkowanie. 

7. Właściciel nieruchomość utrzymuje pojemniki na odpady w należytym stanie sanitarnym i porządkowym 
poprzez poddawanie cyklicznemu czyszczeniu i myciu. 

Rozdział 6 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jak i selektywnie gromadzone frakcje odpadów 
komunalnych wymienione w § 1 pkt 2 powinny być odbierane z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego z następującą częstotliwością: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, rekreacyjnej: 

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

b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności 
publicznej, działalności gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień, w zależności od potrzeb, 
bądź na zgłoszenie zarządcy budynku wielorodzinnego, 

b) frakcje gromadzone selektywnie – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; zależności od potrzeb, bądź na 
zgłoszenie zarządcy budynku wielorodzinnego; 

3) odbiór bioodpadów i odpadów zielonych powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
w okresie wegetacyjnym, tj. od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden 
raz w miesiącu; 

4) odbiór popiołu powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) odbiór odpadów komunalnych z ogródków działkowych, działek rekreacyjnych – w okresie sezonu (tj. od 
1 marca do 31 października każdego roku), w zależności od potrzeb, bądź na zgłoszenie zarządcy, przy czym 
nie można dopuścić do przepełnienia pojemników; 

6) odbiór odpadów z cmentarzy – co najmniej raz na dwa tygodnie (niezależnie od częstotliwości opróżniania 
pojemników) zarządca ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na 
ziemię; 

7) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych następuje po zgłoszeniu potrzeby odbioru pojemnika 
z odpadami. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być również dostarczane przez właścicieli nieruchomości 
do punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki zorganizowanych przez podmioty na terenie 
Gminy; 

8) odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenach nieruchomości powinien odbywać się 
z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku w czasie określonym przez przedsiębiorcę w harmonogramie 
odbioru. Odpady te mogą być także dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do punktów 
selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki zorganizowanych przez podmioty na terenie Gminy; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz przeterminowane 
leki i chemikalia powinny być odbierane przez przedsiębiorcę, który ustali terminy odbioru tych frakcji 
odpadów nie rzadziej niż dwa razy w roku lub samodzielnie dostarczane w zależności od potrzeb do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów, a także do punktów zbiórki organizowanych przez różne podmioty na terenie 
Gminy; 

10) mieszkańcy, w miarę zapotrzebowania lub w okresie zwiększonego wytwarzania frakcji odpadów, o których 
mowa w §1 pkt 2, mogą samodzielnie je dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów pod warunkiem, 
że odpady są zebrane w sposób selektywny. 
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11) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) z terenu nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, organizatorzy zobowiązani są usuwać 
odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy, 

b) w przypadku punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać 
odpady codziennie, 

c) częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich 
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w sezonie 
zimowym oraz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w sezonie letnim. 

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest: 

1) do opróżniania zbiorników za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do świadczenia tego rodzaju usługi; 

2) do opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą 
z pojemności zbiornika, gwarantującą, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający 
z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
zapobiegającą powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku. 

Rozdział 7 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

§ 9. 1.  Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w : 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych; 

2) kompostownikach wykonanych w sposób zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu; 

3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

2. Kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę. 

3. W przypadku posiadania kompostownika przydomowego zwalnia się właścicieli nieruchomości z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

Rozdział 8 
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 

§ 10. 1.  Gmina prowadzić będzie działania mające na celu: 

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

2) promocji minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach domowych; 

3) upowszechnianie kompostowania bioodpadów w miejscu ich powstawania. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) minimalizowanie używania jednorazowych toreb, opakowań; 

2) opróżnianie butelek, pojemników z płynów i innych substancji, w szczególności opakowań po pastach do 
zębów, jogurtach, twarożkach, przed wyrzuceniem do pojemników na odpady; 

3) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 
pojemników na odpady. 

Rozdział 9 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby 
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego. 

2. Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta podczas ich prowadzenia poza obręb nieruchomości 
właściciela są natychmiast usuwane przez właściciela zwierzęcia. 
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§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości. Zabrania się uwalniania i wypuszczania zwierzęcia poza kontrolą właściciela na zewnątrz 
nieruchomości (tzw. wypuszczanie psów na noc). 

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy 
wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na 
smyczy i w kagańcu. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies jest 
w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna. 

Rozdział 10 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby 
nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy 
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 11 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia; 

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przechowywania, składowania lub magazynowania produktów 
rolno – spożywczych; 

5) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania 
odpadami. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić dwa razy w roku: w marcu 
i październiku.
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