
UCHWAŁA NR XXVIII/124/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kampinos 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie 
Mazowieckim, Rada Gminy Kampinos uchwala: 

Regulamin 
Utrzymania Czystości i Porządku 

Na Terenie Gminy Kampinos 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kampinos 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 pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników 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 pojemników; 

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. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391) 
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2. nieruchomości -należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

3. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy; przy czym opisane w art. 
5 ust.1 ustawy oraz niniejszym regulaminie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości: 

a) na placu budowy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy, należą do wykonawcy robót budowlanych, 

b) na drogach publicznych zgodnie z art.5 ust 4 ustawy , należą do zarządu drogi, 

c) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz art. 5 ust. 1 ustawy, zgodniez art. 5 ust. 5 ustawy należą do 
gminy; 

4. nieruchomości zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje 
majątek; 

5. nieruchomości niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, 
biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, działki letniskowe, domy oraz ośrodki kultury i sportu, 
cmentarze, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia 
wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym 
spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje 
obsługowe kolei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska 
i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki straży gminnych, policji 
i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, 
schroniska dla nieletnich, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikiem 
i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym 
autostrad, ogrody botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie weterynaryjne 
restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, 
schroniska, pensjonaty, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, urzędy 
celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne 
itp.; 

6. odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiotnależący do jednej z kategorii, określonych 
w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), 
których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany; 

7. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych - ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243); 

8. bioodpadach – rozumie się przez to ulęgające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze 
i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu 
detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub 
wprowadzających do obrotu żywności –(ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243); 

9. odpadach ulegających biodegradacji - należy rozumieć przez to, zgodnie z treścią ustawy o odpadach (Dz. 
U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243)odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów; 

10. odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące 
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów- 
ustawa o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243); 
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11. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), charakteryzujący się tym, że jego 
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego 
rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 
50 kg; 

12. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania 
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, 
z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. z 2001 r. Nr 63,poz 638 ze zm.); 

13. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów 
pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.); 

14. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust.2 ustawy 
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243); 

15. punktach selektywnego zbierania – należy to rozumieć zgodnie z treścią (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy) 
zlokalizowany na terenie gminy w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy; 

16. nieczystości ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych (art. 2 ust. I pkt I ustawy); 

17. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 ust. I pkt 5 ustawy); 

18. przedsiębiorcy – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, 
na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia; 

19. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza (art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

20. zwierzętach gospodarskich – w rozumieniu art. 2 pkt I Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.); 

21. zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką trwale dotąd pozostawały w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 

22. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.); 

23. zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

24. zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, 
a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

25. zabudowie zagrodowej – rozumie się przez to, zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.); 

26. budynku użyteczności publicznej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 
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27. zbierania odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia (art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach -Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 

28. selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 
w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się 
takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem (art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy o odpadach – Dz. U. 
z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 

29. kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów 
organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.); 

30. kompostowaniu – (organiczny recykling) – rozumie się przez to zgodnie z treścią załącznika nr 5 
do ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.628 z późn. zm.), proces odzysku R3, czyli recykling lub 
regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania); 

31. pas zieleni - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. § 52 pkt. 1 i 2 oraz § 53 pkt. 1 i 2. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) Wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 

3) pozbywania się odpadów komunalnych poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, 

4) udostępnienia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych 
odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające 
swobodny do nich dojazd, 

5) wniesienia zadeklarowanej opłaty na konto gminy Kampinos za odebranie i zagospodarowanie odpadów - 
w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gminy, 

6) zawarcia umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz przechowywanie przez 
okres dwóch lat dowodów wniesienia na jego konto opłaty za odebranie i zagospodarowanie odpadów – 
w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, 

7) pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie 
nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi i wód podziemnych oraz do udokumentowania korzystania z takich usług w formie umowy oraz 
przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości przez okres 2 lat, 

8) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia: 

a) wejścia w życie Regulaminu, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, 

b) przekazania jej do eksploatacji, jeżeli sieć jest nowo wybudowana, a nieruchomość nie została wyposażona 
wcześniej w przydomową oczyszczalnie ścieków. 

9) wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków lub gromadzić nieczystości ciekłych 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej, 

10) wyposażenia nieruchomości w metalowy pojemnik do zbierania popiołu i żużla przez właścicieli 
nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych 
stałych materiałów energetycznych, 

11) zakazuje się wrzucania popiołu i żużlu do pojemników z odpadami zmieszanymi. 
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2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających odpadów, 
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-14 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów zielonych, 

9) papieru, 

10) szkła, 

11) tworzywa sztucznego, 

12) metali, 

13) opakowań wielomateriałowych, 

14) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

15) popiołu i żużlu. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie 
niezwłocznym od chwili ich powstania. 

4. Do selektywnej zbiórki odpadów służą worki kolorystycznie wskazujące na rodzaj gromadzonych w nich 
odpadów, które winny posiadać napis i oznakowanie określające ich zawartość. 

5. Kolory identyfikacyjne worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych ustala się wg następującego podziału: 

1) Zielony – szkło 

2) Żółty – tworzywa sztuczne + papier + metale + opakowania wielomateriałowe 

3) Fioletowy – odpady higieniczne 

6. Do zbierania popiołu i żużlu ustala się pojemnik metalowy o pojemności 120l. 

7. Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Worek zielony na szkło 

W worku należy gromadzić: 
Butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności 
Butelki po napojach 
alkoholowych 
Szklane opakowania po 
kosmetykach 

W worku nie należy umieszczać 
m.in. 
Porcelany i ceramiki, doniczek, 
żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, 
reflektorów izolatorów, fajansu, 
ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster i szyb samochodowych 

Worek żółty na tworzywa sztuczne+papier+metale+opakowania wielomateriałowe 

W worku należy gromadzić: 
Puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach ( np.typu PET), puste butelki plastikowe 
po kosmetykach i środkach czystości, umyte plastikowe opakowania po żywności ( np. po jogurtach, 
serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po 
napojach, konserwach, drobny złom oraz drobny złom metali kolorowych ( np.. zabawki, narzędzia ), 
gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, katony i tekturę 
oraz zrobione z nich opakowania, opakowania papierowe po jajkach 

W worku nie należy umieszczać: 
Butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy 
silnikowych, opakowań po smarach, styropianu gumy, butelek z jakąkolwiek zawartością, puszek po 
farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, opakowań po środkach chwastobójczych 
i owadobójczych sprzętu AGD, tłustego i zabrudzonego papieru, kalki, papieru termicznego 
i faksowego, tapet, odpadów higienicznych ( np. waciki, podpaski, pieluchy higieniczne) 
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Worek fioletowy na odpady 
higieniczne 

W worku należy gromadzić: 
Odpady higieniczne takie jak 
podpaski, pieluchy higieniczne, 
waciki itp. 

Pojemnik metalowy na popiół i żużel 

W pojemniku należy gromadzić popiół i żużel 

8. Zbieranie i gromadzenie na kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości 
(usunięte chwasty, liście, skoszona trawa , gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego zbierania 
odpadów zielonych. 

9. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych winna być prowadzona tak, aby odpady selektywnie zebrane 
stanowiły nie mniej niż 50% wszystkich odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości. 

10. Gmina przy udziale przedsiębiorcy kontroluje sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

11. Nieprawidłowo prowadzone selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie skutkować naliczeniem 
przez Wójta Gminy Kampinos opłaty za gospodarowanie odpadami – jak za odbiór odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych). 

12. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

13. Sposób prowadzenia selektywnego zbierania 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 opisano w rozdziale IV. 

§ 4. 1) Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli 
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Kampinos na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2) Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych wykonywane są przez mieszkańców 
za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających decyzję Wójta Gminy Kampinos na prowadzenie 
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (decyzje wygasają z dniem 
31.12.2012 r.) lub wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Kampinos – 
w okresie do dnia 30.06.2013 r. 

3) Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych wykonywane przez gminę w stosunku 
do mieszkańców realizowane będą za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy wybrani zostali w trakcie 
procedury przetargowej, posiadających stosowne zezwolenia – w okresie od dnia 01.07.2013r. 

4) Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych wykonywane są przez zarządców nieruchomości 
niezamieszkałych (gdzie odpady są wytwarzane), za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających decyzję 
Wójta Gminy Kampinos na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości (decyzje wygasają z dniem 31.12.2012 r.) lub wpis do rejestru działalności regulowanej 
prowadzony przez Wójta Gminy Kampinos. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości wzdłuż których położone są chodniki mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po 
opadach. 

2. Uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca w sposób nie 
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiający ich zebranie przez zarządcę drogi. 

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym 
środkiem nie działającym szkodliwie na tereny zieleni, drzewa i krzewy, w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i nie odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej 
lub zbiornika bezodpływowego na ścieki komunalne, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 
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2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, 

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 
umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw, 

3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
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 

§ 7. Do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych dopuszcza się 
ogólnie dostępne w handlu, spełniające odpowiednie normy następujące rodzaje pojemników: 

1) Pojemnik na odpady o pojemności 60 L 

2) Pojemnik na odpady o pojemności 90 L 

3) Pojemnik na odpady o pojemności 120 L 

4) Pojemniki na odpady o pojemności 240 L 

5) Pojemniki na odpady o pojemności 1100 L 

6) Pojemniki ( KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10m3

7) Worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów 
selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60, 90, 120 

8) Kosze uliczne o pojemności 30L 

§ 8. 1. Średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca Gminy w kg/M/rok określono na 
podstawie danych z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 
z uwzględnieniem lat 2018 – 2023. 

2. Na podstawie § 8 ust 1 przyjmuje się jako średnią ilość wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na 
nieruchomości w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą, korzystającą lub użytkującą tę nieruchomość w ciągu 
jednego tygodnia – 20 litrów. 

3. Przyjmuje się, że określona w ust. 2 ilość całkowitej masy odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomości, ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości odpadów zebranych selektywnie tak że suma 
odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będzie odpowiadała 
wielkościom podanym w ust. 2. 

§ 9. 1. Przy założeniu, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych winna być prowadzona tak, 
aby odpady selektywnie zebrane stanowiły nie mniej niż 50% wszystkich odpadów komunalnych zebranych na 
nieruchomości, 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 zagrodowej ), jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż dwie osoby w rozmiarze - 60 L 

2) trzy osoby w rozmiarze – 120 L 

3) cztery osoby w rozmiarze – w rozmiarze 120 L 

4) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - w rozmiarze 120L i 60L 

5) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 L i 60 L, 
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2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności stosowanie do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych większych pojemników, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Ust.1 pkt. 5 stosuje się odpowiednio dla właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe, 
jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust.1 pkt. 5. 

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (wzabudowie 
jednorodzinnej i zagrodowej), barwy oraz minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania 
selektywnego, odpadów na terenie nieruchomości nie zależnie od liczby osób korzystających z tych worków: 

1) Szkła ( worek koloru zielonego ) o pojemności 60L 

2) Tworzywa sztuczne + papier + metale + opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego) o pojemności 
120L 

3) Higieniczne ( worek koloru fioletowego ) o pojemności 60L 

2. Dopuszcza się, aby bioodpady zbierać i kompostować w kompostownikach. 

§ 11. 1. Przy założeniu, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych winna być prowadzona tak, aby odpady 
selektywnie zebrane stanowiły nie mniej niż 50% wszystkich odpadów komunalnych zebranych 
na nieruchomości, ustala się dla właścicieli nieruchomości budynków wielolokalowych , jeśli w lokalach tych 
zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 2 X 240 L 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 3 X 240 L 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100L 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – o pojemności 1100L 

2. Dopuszcza się stosowanie większych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona w ust. 
1. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika do zbierania odpadów 
na zasadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych 
do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych 
dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcyw ten 
sposób, iż na każdą osobę korzystającą z pojemnika należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie 
mniejszej niż 20 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości 
w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów. 

§ 12. Ustala się dla właścicieli nieruchomości budynków wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują 
mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów: 

1) Papieru, (pojemnik - koloru niebieskiego) jeśli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 120L 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240L 

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360L 

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100L 

2) Szkła (pojemnik - koloru zielonego) jeśli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 120L 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240L 

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360L 

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100L 

3) Tworzyw sztucznych i metali (pojemnik - kolor żółty ) jeśli z takiego pojemnika korzysta: 
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a) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 120L 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240L 

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360L 

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100L 

§ 13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , lecz odpady komunalne 
są wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, jednakże 
pojemniki opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2l na każdego pracownika 

2) dla szkół wszelkiego typu – 2l na każdego ucznia i pracownika 

3) dla przedszkoli – 2l na każde dziecko i pracownika 

4) dla lokali handlowych – 30l na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120l na lokal 

5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l 

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

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, agroturystyk itp. 20l na jedno łóżko 

8) dla działek letniskowych 60l na każdą działkę w okresie sezonu tj od 1 marca do 31 października każdego roku 
i 5 l poza tym okresem 

9) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na działkach letniskowych - przyjmuje się normatyw 
taki jak w § 8 

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady. 

§ 14. Ustala się, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , minimalną 
pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów: 

1) Szkła (worek koloru zielonego) o pojemności 60L 

2) Tworzywa sztuczne + papier + metale + opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego) o pojemności 
120L 

3) Higieniczne (worek koloru fioletowego) o pojemności 60L 

§ 15. 

§ 7. -14 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy 
oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. 

§ 16. Ustala się minimalną pojemność pojemników w formie koszy przeznaczonych do zbierania w sposób 
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) pojemności 30 L rozmieszczone i opróżniane w zależności od potrzeb 

2) pojemności 30 L, usytuowane przy przystankach autobusowych 

§ 17. 1. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować 
pojemniki określone w §7. 

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są 
odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, 
w szczególności poprzez: 

1) wrzucanie do pojemników wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych 

2) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych i zwierząt 
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3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, 
owady nieprzyjemne zapachy 

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczenia 
do przeciążenia pojemników 

4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 
w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się 
z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób następujący: 

1) Gromadzenia i przekazania odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, oraz opakowań 
wielomateriałowych w workach o określonych w regulaminie kolorach. 

2) Przekazywania zużytych opon, mebli i innych odpadów wiekogabarytowych do mobilnych punktów zbiórki 
odpadów, dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem, do czasu utworzenia Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów. 

3) Zbierania odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 
u starosty, w pojemnikach uniemożliwiających pylenie i przekazywanie ich do mobilnych punktów zbiórki 
odpadów dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem, do czasu utworzenia Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów Odpady niespełniające tej definicji powinny być gromadzone w kontenerze 

uniemożliwiającym pylenie, podstawionym i odbieranym, przez przedsiębiorcę za dodatkową opłatą, 
której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał. 

4) Przekazywanie odpadów niebezpiecznych takich jak: 

a) Przeterminowane leki, do pojemników ustawianych w aptekach 

b) Zużyte baterie, do pojemników ustawionych w placówkach oświaty, Urzędzie Gminy, w sklepach 
ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym lub do mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 
dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem 

c) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do podmiotów zbierających 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub do mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych dwa 
razy do roku w terminach określonych harmonogramem 

d) Lampy żarowe, halogenowe, świetlówki do sklepów ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym lub do 
mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach określonych 
harmonogramem 

e) Chemikalia, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych przekazywanie do mobilnych punktów 
zbiórki odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem 

f) Powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach do 
mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych dwa razy do roku w terminach określonych 
harmonogramem 

g) Bioodpady – poddanie ich kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie 
może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt. 4 należy zbierać zgodnie z przepisami zawartymi 
w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243). 

3. Informacje, o zbliżającej się zbiórce odpadów dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Kampinos w zakładce Gospodarka Odpadami. 

§ 19. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 
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Rodzaj odpadu Nieruchomości 
mieszkalne w zabudowie 

jednorodzinnej 
i zagrodowej 

Nieruchomości 
mieszkalne 

w zabudowie 
wielolokalowej 

Nieruchomości niezamieszkałe 
przez mieszkańców, na których 
powstają odpady komunalne 

Komunalne 
odpady 

zmieszane 
(niesegregowane)

 

Co najmniej jeden raz na 
miesiąc 

Co najmniej jeden 
raz na miesiąc 

Co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie 

Segregowane 
odpady 

komunalne 

Co najmniej jeden raz na 
miesiąc 

Co najmniej jeden 
raz na miesiąc 

Co najmniej jeden raz w miesiącu 

§ 20. Opróżnianie koszy ulicznych i z przystanków następuje co dwa tygodnie 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 21. 1. Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi (RIPOK). Gmina Kampinos należy do Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami. 

2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po 
procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być 
zagospodarowane wyłącznie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są regiony, dla których wyznaczono 
instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – pod warunkiem braku wolnych mocy 
przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze danego regionu 
macierzystego regionu. 

3. W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości 
z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności 
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. W przypadku regionów, dla 
których wyznaczono instalację do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym - odpady mogą być 
przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy 
przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu. 

4. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii RIPOK 
lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane 
do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5. Od 1 stycznia 2013r. wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być kierowane 
do instalacji termicznego lub mechaniczno- biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku 
do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych 
odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku 
możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych 
dla regionu zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów. 

6. 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. 

§ 22. 1. Na terenie regionu płockiego zlokalizowane są następujące Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych - RIPOK 

1) Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów - MBP 

a) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Zakład mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Kobierniki 42, 09-413 Sikórz 
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b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem, 09-100 Płońsk 

2) Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania 

a) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin 

2. Instalacje do zastępczej obsługi regionu płockiego 

1) Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) Sortownia odpadów ZUK Sierpc w Rachocinie 

b) Sortownia odpadów ZURiK w Żurominie 

c) Sortownia odpadów PPHU „ZEBRA” Sp. z o.o. w Sochaczewie 

2) Kompostownie odpadów zielonych 

a) Kompostowania odpadów zielonych ZUOK Kobierniki Sp. z o.o. gm. Stara Biała 

b) Kompostownia odpadów zielonych Ziemia Polska Sp. z o.o., m. Bielice 

c) Kompostownia odpadów zielonych PGK w Płońsku Sp. z o.o. w m. Poświętne 

3) Składowisko odpadów komunalnych(spełniające wymagania) 

a) Składowisko odpadów w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk 

b) Składowisko odpadów w m. Ciszewo, gm. Drobin 

c) Składowisko odpadów w m. Dalanówek, gm. Płońsk 

d) Składowisko odpadów w m. Kuczbork – Wieś, gm. Kuczbork 

e) Składowisko odpadów w m. Brudnice, gm. Żuromin 

f) Składowisko odpadów w m. Zakroczym 

g) Składowisko odpadów w m. Gozdy, gm. Mochowo 

4) Zastępcze składowiska odpadów komunalnych spoza regionu, wyznaczone do obsługi regionu płockiego: 

a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne planowane w ramach rekultywacji zbiornika 
akumulacji ścieków cukrowniczych w m. Kalinowiec, gm. Płoniawy – Bramura. Instalacje zastępcze MBP 
będą mogły funkcjonować wyłącznie do czasu uruchomienia RIPOK lub do momentu dostosowania się 
wyznaczonych zakładów do kryteriów instalacji regionalnej w terminie max. 36 miesięcy. Składowiska do 
zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich 
bezpiecznego zapełnienia lub utraty ważności decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014r. 

§ 23. Instalacje do zastępczej obsługi regionu na wypadek awarii lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie 
odpadów 

 
Lp
. 

Instalacja w regionie Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek 
awarii 

1 Kompostownia odpadów zielonych ZUOK 
Kobierniki Sp. z o.o. gm. Stara Biała 

Kompostownia odpadów zielonych PGK 
w Płońsku Sp. z o.o. w m. Poświętne 
Z regionu ciechanowskiego - Kompostownia 
odpadów zielonych PUK Ciechanów w Woli 
Pawłowskiej 

2. Kompostownia odpadów zielonych PGK 
w Płońsku Sp. z o.o. w m. Poświętne 

Kompostownia odpadów zielonych ZUOK 
Kobierniki Sp. z o.o., gm. Stara Biała 
Z regionu ciechanowskiego – Kompostownia 
odpadów zielonych PUK Ciechanów w Woli 
Pawłowskiej 

3. Sortownia odpadów ZUK Sierpc w Rachocinie Sortownia odpadów w Żurominie 
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Instalacja MBP ZUOK Kobierniki Sp. z o.o. gm. 
Stara Biała 

4. Ziemia Polska sp. z o.o. m. Bielice – 
kompostownia odpadów zielonych 

Kompostownia odpadów zielonych PGK 
w Płońsku Sp. z o.o. w m. Poświętne 

5. Sortownia odpadów ZURiK w Żurominie Sortownia odpadów ZUK Sierpc w Rachocinie 
6. Sortownia odpadów PPHU „ZEBRA” Sortownia odpadów ZUK Sierpc W Rachocinie 
7. Instalacja MBP ZUOK Kobierniki Sp. z o.o. gm. 

Stara Biała 
Instalacja MBP PGK w Płońsku Sp. z o.o. w m. 
Poświętne 

8. Instalacja MBP PGK w Płońsku 
Sp. z o.o. w m. Poświętne 

Instalacja MBP ZUOK Kobierniki sp. z o.o. gm. 
Stara Biała 

9. Składowisko odpadów m. Jaskółowo Składowisko odpadów w m. Dalanówek 
10.
 

Składowisko odpadów w m. Dalanówek Składowisko odpadów w m. Zakroczym 
Składowisko odpadów w m. Jaskółowo 

11.
 

Składowisko odpadów w m. Zakroczym Składowisko odpadów w m. Dalanówek 

12.
 

Składowisko odpadów w m. Ciszewo Składowisko odpadów w m. Rachocin 

13.
 

Składowisko odpadów w m. Rachocinie Składowisko odpadów w m. Ciszewo 

14.
 

Składowisko odpadów w m. Gozdy Składowisko odpadów w m. Rachocin 

15.
 

Składowisko odpadów w m. Kuczbork - Wieś Składowisko odpadów w m. Brudnice 
Składowisko odpadów w m. Gozdy 

16.
 

Składowisko odpadów w m. Brudnice Składowisko odpadów w m. Kuczbork - Wieś 

§ 24. Kierowanie opadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na Uchwale Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, 
zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony. 

§ 25. Gmina zorganizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kampinosie A koło 
oczyszczalni ścieków, aby ułatwić mieszkańcom przekazanie niektórych rodzajów odpadów selektywnie 
zebranych, w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zielonych itp. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

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

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

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzenia psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich 
bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz 
wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem. 
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4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

5. Zabronione jest: 

1) Pozostawianie psa bez nadzoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie sia psa na zewnątrz, 

2) Wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

3) Wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie zawiadamiając firmę zajmującą się świadczeniem usług 
w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt na terenie gminy Kampinos. 

§ 27. Zasady postepowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy Kampinos. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 28. 1. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 
zwierząt określonych odrębnymi przepisami przestrzegania następujących zasad: 

1) Wytwarzane przez zwierzęta gospodarskie odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie mogą powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych 

2) Utrzymanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla 
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich 

3) Przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych 

4) Uprzątnięcia nieczystości powstałych na skutek przeprowadzania i transportu zwierząt 

2. Zezwala się na trzymanie pszczół w ulach zgodnie z „kodeksem dobrej praktyki w pszczelarstwie” 
opracowanym we wrześniu 2011r. przez Polski Związek Pszczelarski. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej 
nieruchomości. 

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt w uzgodnieniu z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy, 
w prasie lokalnej, na stronie internetowej i na tablicach sołeckich 

3. W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia 
dodatkowej deratyzacji. 

Rozdział 9.
Przepisy końcowe 

§ 30. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kampinos oraz jednostki upoważnione do kontroli 
na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania 
postanowień Regulaminu. Osoby przeprowadzające kontrolę legitymować się będą wobec właścicieli 
nieruchomości legitymacja służbową. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze 
grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu i porządku w gminach. 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 
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§ 32. Traci moc uchwała Rady Gminy Kampinos w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kampinos (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, Nr 120 poz. 3920 z 23.06.2006r.). 

§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kampinosie i w poszczególnych sołectwach Gminy Kampinos. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

Dane źródłowe będące podstawą analizy związanej z określeniem ilości odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców gminy Kampinos wykorzystane przy obliczaniu niezbędnych norm 

- ze sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 -2010wynika, 
że w 2010 r. zebrano 671,28 Mg odpadów, co stanowi 162 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ciągu 
roku, 

- z aktualizacji powyższego sprawozdania na rok 2011 wynika, że tym że roku zebrano 737,963 Mg odpadów, co 
stanowi 178 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ciągu roku, 

- na podstawie danych z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2017 
z uwzględnieniem lat 2018 -2023 masa wytwarzanych przez mieszkańców odpadów na terenach wiejskich 
w województwie mazowieckim, w oparciu o dane Wojewódzkiego Systemu Odpadowego wynosi 241,57 kg w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w ciągu roku. 

Biorąc powyższe dane, uznaje się konieczność oparcia na danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, 
wobec powyższego przyjmuje się, że mieszkaniec wytwarza około 242 kg odpadów w ciągu roku. Gęstość 
odpadów, którą należy określić do niezbędnych obliczeń przyjmuje się na poziomie 
258 kg/m 3, a objętość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku, 
na poziomie 0,94m 3 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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