
UCHWAŁA Nr  234/XX/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 25 maja 2016r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  

                          Ciechanów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia                       

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 4 ustawy z dnia                

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada 

Miasta Ciechanów uchwala: 

 

REGULAMIN 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Rozdział 2 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

§ 2. Podmioty objęte regulaminem 

Realizowanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikające z regulaminu 

obejmuje podmioty określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

§ 3. Sposób zbierania odpadów komunalnych  

Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a 

odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) szkło, 

3) papier i tektura,  

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady zielone, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne), 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 



10) przeterminowane leki, 

11) chemikalia, 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) zużyte opony. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddać odpady wymienione w pkt. 

1 -13 do punktu selektywnego zbierania odpadów. Transport do PSZOK mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie. 

3. Odpady powstałe na nieruchomościach, wymienione w pkt. 1 – 5, należy gromadzić w 

odpowiednich pojemnikach lub workach. Segregacja odpadów na nieruchomościach obejmuje: 

papier i tekturę, szkło, łącznie: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. 

4. Odpady zbierane w sposób niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości po segregacji, należy 

gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych.  

5. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, usunięte 

chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew i krzewów podlegają w 

pierwszej kolejności kompostowaniu na miejscu przez właściciela nieruchomości.                         

W przypadku braku takich możliwości należy odpady roślinne przekazywać podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne razem z selektywną zbiórką odpadów. Kompostowanie 

odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości. 

6. Przeterminowane leki, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 

oznakowanych pojemnikach. Wykaz aptek i punktów prowadzących zbiórkę 

przeterminowanych leków zamieszczony zostanie na stronie www.umciechanow.pl.   

7. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w 

przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na 

terenie placówek oświatowych i kulturalno – oświatowych oraz urzędów i instytucji. Wykaz 

punktów prowadzących zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów zamieszczony zostanie na 

stronie www.umciechanow.pl. 

8. Akumulatory przemysłowe i samochodowe, należy dostarczać do placówek handlowych i 

usługowych prowadzących ich sprzedaż, bądź wymianę. Akumulatory przemysłowe i 

samochodowe nabyte poza placówkami usługowymi lub handlowymi należy oddawać do 

punktów skupu, bądź PSZOK. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 

prac remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonywania robót w nieruchomościach zamieszkałych), należy: 

1) gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych przez podmiot 

odbierający odpady, których właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi; wysokość 

cen za te usługi (wyposażenie w pojemnik i transport) ustali podmiot odbierający odpady 

komunalne, 

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady z 

działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi 

oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych 

innymi przepisami. 
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§ 4. Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, zobowiązani 

są gromadzić odpady komunalne zmieszane wyłącznie w pojemnikach na ten cel 

przeznaczonych, zabezpieczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne. Wielkość, 

liczba pojemników i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych powinna gwarantować 

utrzymanie porządku i czystości na danej nieruchomości oraz wynikać z zasad określonych w 

niniejszym regulaminie. 

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia danego rodzaju 

odpadu. 

3. W pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych zabrania się gromadzenia: 

śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, 

wybuchowych, przeterminowanych leków i opakowań po nich, zużytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz zażytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, a także zwłok zwierzęcych. 

4. Zabrania się gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w pojemnikach na odpady 

zmieszane lub segregowane.  

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać należyty stan techniczny pojemnika, 

w przypadku kradzieży bądź zniszczenia z własnej winy (np. spalenia), zaopatrzyć się w 

pojemnik na własny koszt. 

6. Wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w 

pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki służące do 

selektywnej zbiórki odpadów, zapewnia Gmina Miejska Ciechanów. 

7. Wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w 

pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki służące 

do selektywnej zbiórki odpadów, zapewnia Gmina Miejska Ciechanów. 

8. Wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki 

służące do selektywnej zbiórki odpadów, z zastrzeżeniem ust. 9, zapewnia Gmina Miejska 

Ciechanów. 

9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w przypadku zadeklarowanej ilości zmieszanych odpadów komunalnych 

przekraczającej 1,0 m3 tygodniowo, wyposażają nieruchomość w pojemniki do selektywnej 

zbiórki we własnym zakresie. 

10. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci, dbać 

o ich właściwy stan sanitarny i techniczny, systematycznie je opróżniać, w sposób 

zapobiegający ich przepełnianiu. 

§ 5. Wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

1. Surowce wtórne i szkło należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone 

resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami. 

2. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania 

wielomateriałowe należy w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem do 



pojemnika lub worka.  

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury, nie wolno 

wrzucać: 

1) papieru foliowego i parafinowego, powlekanego tworzywami sztucznymi oraz gumą                      

i tekstyliami, 

2) kalki maszynowej, 

3) tapet, papierów ściernych, 

4) opakowań papierowych po chemikaliach, materiałach budowlanych i paszach. 

4. Do pojemników i worków przeznaczanych do selektywnej zbiórki szkła, nie można wrzucać: 

1) szyb okiennych i samochodowych, 

2) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

3) luster, 

4) szkła kryształowego, 

5) ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, naczyń żaroodpornych, doniczek), 

6) żarówek i świetlówek, lamp, 

7) szklanych opakowań po środkach farmaceutycznych i chemicznych, sprzętu AGD, 

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych, nie można wrzucać: 

1) opakowań i butelek po olejach i smarach, 

2) opakowań po środkach chwasto – i owadobójczych, 

3) opakowań po medykamentach, 

4) sprzętu AGD. 

6. Do przydomowych kompostowników oraz worków przeznaczonych do zbiórki odpadów 

zielonych, nie można wrzucać: 

1) odpadów kuchennych mięsnych, 

2) roślin porażonych chorobami grzybiczymi, bakteryjnymi i wirusowymi. 

§ 6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest Ciechanowie przy 

ulicy Gostkowskiej 83. 

2. PSZOK będzie przyjmował rozdzielone na poszczególne frakcje odpady, o których mowa w 

§ 3. ust. 1 pkt. 1-13. 

3. Odpady do PSZOK przyjmowane będą bezpłatnie. 

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują 

na to, że nie zostały wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

6. Informacje dotyczące punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujące 

adres, dni i godziny przyjmowania odpadów, zostaną podane do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie www.umciechanow.pl.   
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§ 7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych 

odpadów wielkogabarytowych 

 

1. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane 

będą z miejsc ich powstania co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 

2. Terminy odbioru mebli, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 

na stronie www.umciechanow.pl.   

3. Odbiór odpadów nastąpi po zapewnieniu przez właściciela nieruchomości swobodnego 

dostępu i dojazdu, tj. umieszczenie ich poza ogrodzeniem nieruchomości lub udostępnieniu 

miejsca wyznaczonego do gromadzenia ww. odpadów.  

4. Odpady należy umieścić poza ogrodzeniem, pozostawiając wolne przejście dla pieszych,                 

w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażający przechodniom i pojazdom, nie 

wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.  

5. Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać meble, odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK.  

§ 8. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu                   

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego  

1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości stanowiących tereny użytku publicznego oraz 

chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy: 

1) uprzątnąć niezwłocznie po ich wystąpieniu, zaś inne zanieczyszczenia w miarę potrzeb, 

2) gromadzić w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Błoto, śnieg i lód, uprzątnięte z chodników położonych bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości, zgodnie z ust. 1 pkt. 1), należy pryzmować przy krawężnikach, z zachowaniem 

możliwości odpływu wody roztopowej. Pryzmy należy lokalizować pozostawiając wolne 

przejście dla pieszych, w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażający 

przechodniom i pojazdom. Pryzmy nie powinny znajdować się przy drzewach, w pojemnikach 

przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach 

świetlnych, itp. 

3. Usuwanie śniegu i lodu winno być wykonane zawsze w ciągu dnia, gdy zachodzi taka potrzeba 

wynikająca z aktualnych warunków pogodowych, bez względu na to czy jest to dzień roboczy, 

czy wolny od pracy. 

4. Piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć po ustaniu przyczyny jego 

zastosowania. 

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.  

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

warsztatami naprawczymi 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami przy zachowaniu łącznie 

następujących warunków: 

1) jest ono prowadzone na własny użytek i nie stanowi działalności zarobkowej, 
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2) dotyczy jedynie nadwozia pojazdu samochodowego, 

3) stosowane są środki ulegające biodegradacji, 

4) prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie 

spowodują zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wód i gruntu, 

5) ścieki powstające w wyniku mycia pojazdów, nie mogą być bezpośrednio odprowadzane 

do zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub do ziemi. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą być prowadzone 

w obrębie nieruchomości, jeżeli są prowadzone na własny użytek i nie stanowią działalności 

zarobkowej. Czynności te nie mogą powodować zanieczyszczenia wód i gruntu oraz 

chodników, kostki brukowej i jezdni, ani uciążliwości dla sąsiadów. Zużyte części i materiały 

eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie z regulaminem.  

Rozdział 3 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ 

NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZENIA TYCH 

POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, 

PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 10. Wymagania ogólne dotyczące pojemności pojemników i worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych 

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności: 0,06m3, 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, 0,66m3, 

1,1m3, 2,2m3, 5,0m3 (wyłącznie na terenie cmentarzy), 

2) pojemniki o pojemności 1,1m3 i 2,2m3 i worki z foli PE-HD oznaczone odpowiednimi 

kolorami dla każdej frakcji odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło opakowaniowe, odpady zielone), 

3) pojemniki (kosze uliczne) o pojemności od 30 do 60l, 

4)  inne pojemniki i kontenery (na odpady budowlane i rozbiórkowe) o pojemności: 2,2m 3, 

2,5m3, 5,0m3, 5,5m3, 7,0m3, 10,0m3. 

2. Każda zamieszkała nieruchomość zamieszkała musi być wyposażona w co najmniej jeden 

pojemnik o objętości 0,12 m3 do gromadzenia odpadów zmieszanych. 

3. Każda nieruchomość niezamieszkała musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o  

pojemności 0,06 m3 do gromadzenia odpadów zmieszanych. 

4. Gromadzenie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości 

niezamieszkałych odbywać się będzie w systemie workowym lub pojemnikowym. 

5. Dopuszcza się gromadzenie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie 

workowym wyłącznie na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których ilość 

wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych nie przekracza 1 m3 tygodniowo. Na 

pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych selektywnie 

zebranych odbywać się będzie w systemie pojemnikowym. 



§ 11. Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników i worków przeznaczonych do   

zbierania odpadów komunalnych 

1. Pojemniki muszą odpowiadać standardom i wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 

sierpnia 2012 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, ze zm.). Pojemniki 

muszą być trwale i czytelnie oznakowane logiem przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne oraz wyposażone w nadajnik RIFD. 

2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być: 

1) oznakowane logiem przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz kodem kreskowym, 

identyfikującym daną nieruchomość, 

2) odpowiednio oznakowane nazwą frakcji, a także zachować odpowiednią kolorystykę: 

a) kolor niebieski  - z przeznaczeniem na papier i tekturę,  

b) kolor zielony  - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

c) kolor żółty  - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz 

      opakowania wielomateriałowe, 

d) kolor brązowy  - z przeznaczeniem na odpady zielone, 

3. Pojemniki służące do selektywnej zbiórki odpadów powinny być oznaczone nazwą frakcji, na 

którą są przeznaczone oraz zachowywać odpowiednią kolorystykę, zgodnie z ust. 2 pkt. 2). 

4. Kosze uliczne powinny być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję 

uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych 

czynników atmosferycznych. 

§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i 

worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej                               

i zabudowie wielorodzinnej: 

1) nie więcej niż cztery osoby - o pojemności 0,12m3, 

2) 5-8 osób - o pojemności 0,24m3, 

3) 9-12 osób - o pojemności 0,36m3, 

      4) więcej niż 12 osób - o pojemności 0,66m3 i większe. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej, kolory oraz minimalną pojemność worków                      

i pojemników przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości: 

 1) papieru i tektury - koloru niebieskiego 

a) nie więcej niż 8 osób - jeden worek o pojemności 0,12m3, 

b) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - dwa worki o pojemności 0,12m3, 

c) zabudowa wielorodzinna - pojemnik 1,1m3, 



 2) szkła opakowaniowego - koloru zielonego 

a) nie więcej niż cztery osoby - jeden worek o pojemności 0,12m3, 

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - dwa worki o pojemności 0,12m3, 

c) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - trzy worki o pojemności 0,12m3, 

d) zabudowa wielorodzinna - pojemnik 1,1m3, 

 3) tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego 

a) nie więcej niż cztery osoby - jeden worek o pojemności 0,12m3, 

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - dwa worki o pojemności 0,12m3, 

c) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - trzy worki o pojemności 0,12m3, 

d) zabudowa wielorodzinna - pojemnik 1,1m3, 

 4) odpadów zielonych - koloru brązowego 

a) nie więcej niż 8 osób - dwa worki o pojemności 0,12m3, 

b) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - trzy worki o pojemności 0,12m3, 

c) zabudowa wielorodzinna – pojemnik lub worki 

3. Dla nieruchomości zamieszkałych pozostałych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

ilość i objętość pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania powinna zabezpieczać ustalone 

normatywy - 30 litrów tygodniowo na jednego mieszkańca. 

4. W przypadku większej ilości odpadów segregowanych powstających na terenie nieruchomości 

zamieszkałych odpowiednie ilości worków na daną frakcję należy odbierać bezpłatnie w 

siedzibie podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów. 

5. W przypadku powstania na danej nieruchomości odpadów zmieszanych lub pozostałości po 

segregacji w ilości większej od pojemnika, dopuszcza się zastosowanie dodatkowych worków 

(koloru czerwonego), oznakowanych logiem podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz 

kodem kreskowym identyfikującym daną nieruchomość. Worki można odbierać bezpłatnie w 

siedzibie podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów. 

§ 13. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i 

worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych 

potrzeb, uwzględniając minimum jednotygodniowy cykl odbioru odpadów.  

2. W przypadku, gdy posiadany będzie niewystarczający, należy złożyć nową deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niezamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 

1) wszelkiego rodzaju biura, lokale handlowe, punkty handlowe poza lokalem, zakłady 



rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, jeżeli z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż pięć osób - pojemnik o pojemności 0,06 m3, 

b) więcej niż pięć osób i nie więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

c) więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 0,24 m3 

2) lokale gastronomiczne, hotele, pensjonaty, jeżeli z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

b) więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 0,24 m3 

3) budynki użyteczności publicznej, w szczególności urzędy, żłobki, przedszkola, szkoły, jeżeli 

z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż dwadzieścia osób - pojemnik o pojemności 0,24 m3, 

b) więcej niż dwadzieścia osób - pojemnik o pojemności 0,36 m3 

4. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości niezamieszkałych 

odbywać się będzie w systemie workowym lub pojemnikowym. Dopuszcza się gromadzenie 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym wyłącznie na terenie 

nieruchomości niezamieszkałych, na których ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów 

komunalnych nie przekracza 1,0 m3 tygodniowo. Na pozostałych nieruchomościach 

niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych odbywać się będzie w 

systemie pojemnikowy.  

5. Pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia każdej z frakcji odpadów 

segregowanych, powinna być adekwatna do pojemności pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia odpadów zmieszanych.   

6. W miejscach publicznych (np. chodniki, skwery, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) 

odległość miedzy pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, przy 

czym nie może być ona mniejsza niż 600m.  

§ 14. Warunki rozmieszczania pojemników i worków 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników i worków w miejscach 

do tego przeznaczonych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

§ 15. Warunki utrzymania pojemników i worków oraz miejsc przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym  

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w punktach 

gromadzenia odpadów komunalnych. 

2. Użytkownicy pojemników, zobowiązani są do utrzymania ich w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

3. Obowiązek w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów został przejęty przez 

Gminę Miejską Ciechanów, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Ciechanów. 

4. Mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów należy przeprowadzać, co najmniej dwukrotnie 



w okresie od dnia 1 maja do 30 września. 

5. Właściciele nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady 

pracy i inne) utrzymują czystość na terenach będących w ich władaniu we własnym zakresie. 

Zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych między innymi poprzez 

ustawianie koszy na odpady komunalne w rejonach intensywnego ruchu pieszego. Kosze te 

opróżniają i utrzymują w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

6. Kosze uliczne będą myte i dezynfekowane w zależności od potrzeb. 

Rozdział 4 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 16. Odbiór odpadów komunalnych 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa sie poprzez 

ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie przez 

przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według harmonogramu. 

4. Częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych tak, aby nie ulegały one fermentacji i nie może być mniejsza niż raz na 

tydzień. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością co najmniej raz na 

tydzień. 

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów segregowanych, tj. 

papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

odpadów zielonych, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zielonych będzie odbywał się dwa razy 

w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz co najmniej raz na tydzień w zabudowie 

wielorodzinnej.  

8. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 7, 9, odbierane będą w terminach wyznaczonych przez 

przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów, przy 

czym ustala się częstotliwość zbiórki co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią). 

9. Częstotliwość opróżniania koszy uliczny, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego nie 

może być mniejsza niż 3 razy na tydzień, a w przypadku miejsc publicznych o mniejszym 

natężeniu ruchu pieszego nie mniejsza niż 1 raz na tydzień. 

10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady 

komunalne pojemniki i worki w dniu wywozu odpadu, zgodnie z harmonogramem. 



11. Właściciel nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym ma obowiązek wystawić 

pojemniki i worki przed bramę posesji w dzień wywozu. 

12. Właściciel nieruchomości w przypadku zabudowy wielorodzinnej, zobowiązany jest do 

zapewnienia pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne dostępu do miejsc 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w sposób umożliwiający opróżnienie 

pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów.  

13. Zamknięta furtka we wnęce ogrodzenia, niewystawienie pojemnika lub pojemnika i worków 

przed bramę posesji w dniu odbioru, utrudnianie dostępu pracownikom podmiotu 

odbierającego odpady komunalne do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych, może skutkować brakiem odbioru w wyznaczonym dniu.  

14. W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony, właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemników lub worków do drogi publicznej 

lub innego najbliższego miejsca, z którego odbiór odpadów komunalnych ciężkim sprzętem 

będzie możliwy.  

§ 17. Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości płynnych 

1. Odbiór nieczystości ciekłych może być dokonywany wyłącznie w ramach i na zasadach 

podpisanej przez właściciela nieruchomości umowy z przedsiębiorcą, posiadającym  

zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.   

2. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z taką 

częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.  

3. Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych powinna stanowić co najmniej 80% zużytej wody, 

zgodnie ze wskazaniem wodomierza. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zadbać, aby zgłoszenie wywozu było z takim 

wyprzedzeniem, żeby nie dopuścić do przelewania się zawartości zbiornika na zewnątrz. 

Rozdział 5 

INNE WYMAGANIA Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 

MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2018-2023 

§ 18. Sposoby postępowania z odpadami 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) minimalizacji ilości wytworzonych odpadów, 

2) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

3) uiszczania opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów według odrębnych przepisów 

prawa miejscowego. 

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane 

są: 

1) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od 

poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady, 



2) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, 

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do instalacji określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, 

zgodnie z zasadą bliskości. 

Rozdział 6 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 19. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

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

środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego. 

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy: 

1) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru, 

2) prowadzenie na terenie użytku publicznego psa na smyczy, a w przypadku psa rasy 

uznawanej za agresywną także z nałożonym kagańcem, 

3) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta domowe w obiektach i na terenach użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, parkach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te 

umieszczamy w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, postanowienie 

to nie dotyczy niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (Dz. u. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), 

4) niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju oraz powodowanie uciążliwości odorowych 

przez zwierzęta domowe dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli 

nieruchomości sąsiednich. 

3. Zwolnienie zwierząt domowych ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych 

do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych 

za agresywne. 

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może 

mieć miejsce, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 

przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. 

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w 

lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się 

z pomieszczenia lub terenów stanowiących własność prywatną, na tereny przeznaczone do 

wspólnego użytku. 

6. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, 

jedynie na uwięzi lub w klatce. 

7. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy miejskiej Ciechanów, 

reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Ciechanów w sprawie "Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 



Ciechanów." 

Rozdział 7 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 20. 1.Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: trzoda chlewna, 

konie, bydło, owce, kozy oraz kury, gęsi, kaczki itp. na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

na terenie miasta Ciechanów. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki 

handlowe i usługowe, hotele, domy i ośrodki wypoczynkowe, placówki prowadzące zbiorowe 

żywienie. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych; 

2) składować obornik na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren 

sąsiednich nieruchomości 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 

pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach 

publicznych. 

Rozdział 8 

PRZEPROWADZANIE DERATYZACJI 

§ 21. 1.Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary w granicach administracyjnych Gminy 

Miejskiej Ciechanów, a w szczególności: 

1) zabudowa mieszkaniowa, 

2) placówki oświatowe, 

3) zakłady produkcyjne, 

4) szpital. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie miasta: 

1) w terminie wiosennym, poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po                   

1 marca, 

2) w terminie jesiennym, poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po                     

1 września. 

Rozdział 9 

PRZEPISY KARNE 

§ 22. 1.Prezydent Miasta Ciechanów sprawuje nadzór nad realizacją przez właścicieli 

nieruchomości obowiązków utrzymania czystości i porządku wynikających z niniejszego 

Regulaminu. 



2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów można zgłaszać do Urzędu Miasta Ciechanów. 

3. Naruszenie przepisów Regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 

Rozdział 10 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 23. Traci moc uchwała nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca                  

2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

§ 24. Traci moc uchwała nr 553/XLVI/2014 z dnia 24 września 2014 r.  Rady Miasta 

Ciechanów w sprawie zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 

marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

§ 25. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Prezydenta Miasta Ciechanów. 

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

                  Leszek Goździewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


