
 

 

UCHWAŁA NR XIV/92/2016 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz.250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim  Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  i Gminy Kosów Lacki i 

uchwała Nr XXII/133/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  i Gminy Kosów Lacki (Dz.Urz.Woj.Maz.  

z 2013r. poz.1851 z późn.zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki: 

Stanisław Kuziak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 6421



Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2016 

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do  zbierania powstałych na terenie nieruchomości 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) w sposób selektywny: 

a) papieru i tektury; 

b) szkła; 

c) tworzyw sztucznych; 

d) metali; 

e) opakowań wielomateriałowych; 

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 

g) żużla i popiołu z palenisk domowych; 

h) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

i) zużytych baterii i akumulatorów; 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

m) zużytych opon; 

n) odpadów zielonych; 

o) odzieży i tekstyliów 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Wszystkie zebrane selektywnie w gospodarstwach domowych frakcje odpadów wymienione w  ust.1  

pkt 1  mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia: błota, śniegu, lodu z powierzchni 

chodników położonych wzdłuż nieruchomości (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym 

za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak 

by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię. 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 

postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach 

dozwolonych, a więc: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego odbywać się będzie na powierzchni 

utwardzonej pod warunkiem, iż powstające ścieki  nie zanieczyszczą wód i gleby oraz nie stanowią 

uciążliwości dla sąsiadów; 
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2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości 

dozwolone są  tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami prawa. 

§ 4. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych 

nieruchomościach urządzeń do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki lub worki w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

2. Miejsce ustawienia pojemników lub worków winno posiadać w miarę możliwości równą i utwardzoną  

nawierzchnię zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota oraz nie może stwarzać utrudnień dla 

użytkowników i właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

3. Pojemniki lub worki  na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscach 

łatwo dostępnych dla pracowników przedsiębiorcy, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla 

mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

§ 6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób gwarantujący  zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 7. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę 

koszy, pojemników, kontenerów lub worków  do gromadzenia odpadów  i systematycznego  ich opróżniania. 

Rozdział 2. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji w tym 

opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być  usuwane z terenu nieruchomości  z  

częstotliwością – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października  na 

części gminy obejmującej  obszar miasta Kosów Lacki usuwanie tych odpadów powinno być dokonywane: 

a) jeden raz  na tydzień - z budynków wielolokalowych 

b) jeden raz na dwa tygodnie - z zabudowy jednorodzinnej 

2. Odpady segregowane (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) 

powinny być usuwane  z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów wymienionych w ust.1 i 2 

poprzez umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach w celu odebrania ich przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady . 

4. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust.1 i 2,  z terenu nieruchomości zamieszkałych 

dokonywany będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady według ustalonego harmonogramu. 

5. Przeterminowane leki mogą być dostarczone do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

lub mogą być przekazywane do punktów zlokalizowanych na terenie aptek. 

6. Zużyte opony, chemikalia będą odbierane dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz mogą być dostarczane do punktu selektywnego  zbierania odpadów 

komunalnych. 

7. Zużyte baterie i akumulatory mogą być dostarczane do  punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz mogą być umieszczane w wyznaczonych punktach(pojemnikach) na terenie gminy. 

8. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w 

ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę  zbiórek dwa razy w roku  lub według potrzeb dostarczać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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9. Żużel i popiół z palenisk domowych z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić w pojemnikach 

lub workach; w okresie listopad-kwiecień przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach 

określonych harmonogramem z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu lub dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych 

przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 

architektoniczno - budowlanej mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz  

odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do 

odbioru odpadów odpady. 

11. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy  

zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy 

drogi. 

12. Odzież i tekstylia mogą być przekazywane do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

lub mogą być przekazane do odpowiednio oznaczonych pojemników na odzież na terenie gminy. 

§ 9. Kosze uliczne na odpady rozmieszczone na drogach publicznych, placach, skwerach, parkach, 

zieleńcach i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać z częstotliwością nie 

dopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych i wypływowi nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z 

instrukcji ich eksploatacji. 

Rozdział  3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki  lub worki do gromadzenia  

odpadów na własny koszt, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki lub worki przeznaczone do gromadzenia 

odpadów będą dostarczane przez gminę lub przedsiębiorcę odbierającego odpady z nieruchomości 

zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 

Kosów Lacki.: 

1) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l; 

4) kontenery o pojemności od 5 m³ do 10 m³; 

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach(koloru 

czarnego) o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 110 l 

na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół  i przedszkoli – 3 l na każde dziecko/ ucznia i pracownika; 

3) dla lokali handlowych – 40 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal; 

4) dla punktów handlowych i gastronomicznych poza lokalem – co najmniej jeden pojemnik 120 l na  lokal; 
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5) dla lokali  gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 

240 l na lokal; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 

socjalnych- pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników lub inny; 

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 40 l na jedno łóżko (miejsce noclegowe); 

8) dla cmentarza -nie mniej niż jeden kontener  o pojemności 7 m³. 

§ 12. Pojemniki lub worki powinny być oznakowane w sposób  pozwalający na identyfikowanie rodzaju 

gromadzonych w nim odpadów. 

§ 13. Właściciele nieruchomości zamieszkałych do  selektywnego gromadzenia odpadów są zobowiązani 

stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier, tekturę; 

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, drobny złom metalowy, puszki aluminiowe, opakowania 

wielomateriałowe; 

3) zielony  z przeznaczeniem na szkło ; 

4) bezbarwny o pojemności 120 l - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w  tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; 

5) bezbarwny o pojemności 60 l – z przeznaczeniem na żużel i popiół z palenisk domowych. 

§ 14. 1. Na drogach publicznych  należy rozmieszczać  kosze   uliczne o pojemności od 30 do 70 l, 

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi  powinna być dostosowana do natężenia ruchu. 

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno 

zewnętrznej jak i wewnątrz. 

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. 

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony, np. pozbawiony  pokrywy. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być w miarę możliwości zadaszone, ogrodzone i 

zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne 

oraz pracownicy przedsiębiorcy odbierający odpady. 

5. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników (worków z odpadami) dla pracowników 

przedsiębiorcy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych 

określonym w harmonogramie wystawić pojemniki lub worki z odpadami  przed wejściem na teren 

nieruchomości. 

6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady. 

§ 16. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 

popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, 

zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 

innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej. 

2. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, 

należy przed złożeniem do pojemnika lub worka opróżnić z zawartości i umyć. Jeżeli rodzaj materiału na to 

pozwala należy je ponadto zgnieść tak by zachowały zmniejszoną objętość. 

3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów. 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać: 

1) kalki technicznej, tapet; 

2) zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub foliowanego papieru (np. opakowań po maśle, jajach, a także 

folderów reklamowych); 
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3) kartonów po napojach i mleku; 

4) pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych. 

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła  nie wolno wrzucać: 

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki); 

2) luster; 

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości; 

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone); 

5) szyb samochodowych; 

6) sprzętu AGD; 

7) żarówek i lamp. 

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można 

wrzucać: 

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii; 

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;, 

4) sprzętu AGD; 

5) artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami. 

7. Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem 

pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. 1. Regiony gospodarki odpadami  określa Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat  2018 – 2023. 

2. Dla każdego regionu zostały wskazane instalacje regionalne (RIPOK)i zastępcze. 

3. Gmina Kosów Lacki, zgodnie z WPGO należy do regionu ostrołęcko- siedleckiego. 

4. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowane 

wyłącznie w ramach danego regionu. 

5. W pierwszej kolejności muszą być kierowane do instalacji posiadającej status RIPOK położonych 

najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych  RIPOK, 

odpady mogą być kierowane do instalacji przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej 

obsługi regionu. 

§ 18. 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 one 

być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem  terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
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2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy należy: 

1) stały i skuteczny dozór; 

2) bezzwłoczne usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta  domowe  na  

terenach przeznaczonych do użytku  publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych, itp.. 

3. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, 

gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych 

za agresywne. 

4. Na terenach użytku publicznego psy mogą  być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast  psy należące 

do rasy psów agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy  i w kagańcu. 

Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20. 1. Na terenach zabudowy jednorodzinnej  zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane jedynie dla 

potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach zabudowy jednorodzinnej jest zobowiązany: 

1) nie powodować uciążliwości wobec osób trzecich, w szczególności hałasu, odorów; 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani  usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 

pozostawione przez te zwierzęta na drogach publicznych , ulicach, placach  i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega  obszar  nieruchomości zamieszkałych  na terenie Miasta i 

Gminy Kosów Lacki. 

2. Deratyzacja winna być przeprowadzona co najmniej jeden raz na trzy lata, nie później niż do  

31 grudnia trzeciego roku 

   

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki: 

Stanisław Kuziak 
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