Załącznik do Uchwały
Nr XIX.140.2020
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 maja 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
BRAŃSZCZYK
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk, zwany dalej Regulaminem,
określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk dotyczące:
1. Wymagań w zakresie:
1)
2)
3)
4)

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
4. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich trzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
8. Wymagań dotyczących wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
9. Wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia w części właścicieli takich nieruchomości
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

10. Warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego oraz mycia, i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 2.
1. Każdy właściciel obowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie nieruchomości.
2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają odpady:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

odpady papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
odpady opakowaniowe szkła,
odpady metali, w tym opakowania metalowe,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
bioodpady,
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady tekstyliów i odzieży.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o ujednoliconych
kolorach, zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:
1)
2)
3)

niebieski z napisem ,,Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, odpady z tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
zielony z napisem ,,Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe
ze szkła,
żółty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z metali, odpady opakowaniowe z metali
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4)

brązowy z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.

4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi należy składować w przydomowych kompostownikach.
5. Odpady wymienione w ust. 2 pkt. 1 – 15 będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. Przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w aptekach na terenie Gminy Brańszczyk lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w
szkołach, sklepach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku i Urzędzie Gminy
w Brańszczyku.
§ 3.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:
1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych,
3. przekazywanie uprawnionemu podmiotowi zgodnie z harmonogramem odpadów zebranych
selektywnie i tych pozostałych po segregacji z częstotliwością określoną w rozdziale 5 regulaminu,
4. uprzątnięcie odpadów sprzed nieruchomości, w przypadku wystawienia ich w terminie niezgodnym
z harmonogramem,
5. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, śnieg i lód oraz błoto należy pryzmować przy
krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.
2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją
pojazdu pod warunkiem zachowania warunków określonych w odrębnych przepisach. Naprawa
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem,
że naprawy mają charakter drobnych napraw i nie zanieczyszczają środowiska, a powstające z nich
odpady gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników/worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 5.
1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania
segregowanych odpadów oraz pozostałości po segregacji (zmieszanych) odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, nie mniej niż jeden pojemnik/worek w kolorze
czarnym o wielkości 120 l na gospodarstwo domowe na odpady pozostałe po segregacji
(zmieszane); pojemniki/worki w kolorze niebieskim o minimalnej pojemności 120 l
z przeznaczeniem na papier i tekturę; pojemniki/worki w kolorze żółtym o minimalnej pojemności
120 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
pojemniki/worki
w
kolorze
zielonym
o
minimalnej
pojemności
60
l
z przeznaczeniem na szkło; pojemniki/worki w kolorze brązowym o pojemności 120 l
z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.
Dla działek rekreacyjnych – co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na każdą nieruchomość.
Dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika; jednak, co najmniej jeden
pojemnik/worek 120 l na szkołę.
Dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; jednak, co najmniej jeden pojemnik/worek
120 l na lokal.
Dla lokali handlowych i gastronomicznych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak,
co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na lokal.
Dla punktów handlowych poza lokalem - 5 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik/worek 120 l na lokal.
Dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik/worek 120 l na każdych 15 pracowników.
Dla domów opieki społecznej, hoteli, gospodarstw agroturystycznych itp. - 1 l na jedno łóżko
jednak, co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na każdy punkt.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym
sklepy spożywcze) oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić
dostateczną liczbę pojemników na odpady.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników oraz urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
4. Pojemniki/worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla ich użytkowników, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, natomiast w dniu odbioru odpadów pojemniki
i worki przeznaczone do zbiórki odpadów powinny być wystawione przy drodze przejazdu samochodów
odbierających odpady, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

5. W miejscach publicznych (takich jak w szczególności chodniki, place, przystanki autobusowe)
odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.
6. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Brańszczyk odbywać się będzie również
do specjalistycznych pojemników przeznaczonych na szkło, papier i plastik. Pojemniki zapewni Urząd
Gminy w Brańszczyku.
Rozdział 4
Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 6.
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki/worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy zbierać i gromadzić w przydomowych
kompostownikach.
3. Opróżnione opakowania należy trwale zgnieść, jeśli rodzaj materiału na to pozwala.
4. Opakowań z tworzywa sztucznego, metali i szkła nie trzeba myć przed wrzuceniem
do pojemnika/worka na odpady segregowane, należy je tylko dokładnie opróżnić.
5. Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie 2 razy w roku przed
sezonem letnim i przed sezonem zimowym. Harmonogram odbioru w/w odpadów ustali Urząd Gminy
w Brańszczyku w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
6. Odpady wymienione w pkt. 5 oraz inne odpady problemowe mogą być dostarczane indywidualnie do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29 również w innym terminie niż wymieniony w pkt.
5 po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy w Brańszczyku.
7. Zużyte opony samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
z wyłączeniem opon przemysłowych tj. rolniczych i ciężarowych – w ilości 4 sztuk rocznie na
1 gospodarstwo domowe można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy
w Brańszczyku.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7.
1. Odpady komunalne pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 2 ust. 2
pkt 1-5 należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
3. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 2 ust. 2
pkt 6, jeżeli nie są składowe w kompostownikach, należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) o zabudowie jednorodzinnej w okresie od początku kwietnia do końca października – nie mniej niż
raz na 2 tygodnie, natomiast w pozostałym okresie – raz na miesiąc,
2) o zabudowie wielorodzinnej w okresie od początku kwietnia do końca października – nie mniej niż
raz na tydzień, natomiast w pozostałym okresie – raz na miesiąc.
4. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 2 ust. 2
pkt 7-15 należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę potrzeb.
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące: odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (opony samochodów
osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wyłączeniem opon przemysłowych
tj. rolniczych i ciężarowych – w ilości 4 sztuk rocznie na 1 gospodarstwo domowe), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe
oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz odpady tekstyliów i odzieży;
będą odbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29.
6. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą również od właścicieli
nieruchomości selektywnie zbierane odpady: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, a także bioodpady stanowiące odpady komunalne.
7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.
§ 8.
Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych w zakresie usuwania nieczystości ciekłych
zobowiązani są do:
1) Zlokalizowania szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni
ścieków w taki sposób, aby możliwy był do nich dojazd pojazdu asenizacyjnego, w celu
opróżnienia z nieczystości ciekłych bądź z osadów.
2) Opróżniania zbiorników bezodpływowych za pośrednictwem podmiotów uprawnionych
do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych. Niedopuszczalne jest opróżnianie zbiorników bezodpływowych
we własnym zakresie.
3) Usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości, w terminach ustalonych w indywidualnych
umowach zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem posiadającym
stosowne zezwolenie, z częstotliwością dostosowaną do ilości zużywanej wody, gwarantującą,
że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego.
4) Usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością
wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
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
§ 9.
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.
§ 10.
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) prowadzenie psa na uwięzi; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający
otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych (w tym pasach drogowych); powyższy obowiązek
nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 11.
Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:
1. o zabudowie wielorodzinnej;
2. na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
§ 12.
1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
zobowiązani są:
1) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie,
2) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych dla ścieków,
3) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej,
na terenie płaskim, tak, by odcieki nie mogły przedostawać się na tereny sąsiednich nieruchomości,
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy
do roku (wiosną i jesienią), realizowaną przez podmiot uprawniony,
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 13.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
korytarze piwniczne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
Rozdział 9
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14.
W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania obejmujące:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100% mieszkańców gminy.
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
poprzez gromadzenie tych odpadów w przydomowych kompostownikach.
3. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

4. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych
na obszarze Gminy Brańszczyk.
5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
§ 15.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
1. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Brańszczyk powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości
do instalacji komunalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania.
2. W przypadku braku możliwości skierowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości przeznaczonych do składowania do instalacji regionalnych, zostaną
przekierowane do instalacji zastępczych zgodnie z Uchwałą nr 4/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie WPGO WM 2024 zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony.

Rozdział 10
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli takich nieruchomości
§ 16.
Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi:
1. Właściciele nieruchomości mogą być zwolnieni w części z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na te odpady. Warunkiem takiego zwolnienia jest złożenie oświadczenia o kompostowaniu
bioodpadów powstających na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.
2. Wymagania dotyczące położenia kompostownika:
1) kompostownik o pojemności do 10 m3 - powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i
drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m
od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
2) kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 - powinien znajdować się w odległości
min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy)
lub ciągu pieszego.
3. Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana
skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza
do kompostu.
4. Właściciele nieruchomości nieposiadający możliwości zbierania i gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji w przydomowych kompostownikach mogą zbierać te odpady w brązowe worki i

wystawiać do odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy zgodnie
z harmonogramem lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajdującego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul. Bielińskiej 29.

Rozdział 11
Warunki uznania, że odpady zbierane są z sposób selektywny
§ 17.
Warunki zapewnienia standardów jakościowych selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. Zabrania się wrzucania:
1) do pojemników i/lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z papieru:
a) kalki technicznej, papieru faksowego, termicznego,
b) paragonów,
c) zabrudzonego lub tłustego papieru,
d) papieru połączonego z materiałem innego typu, np. kartonów po sokach i mleku,
e) opakowań z zawartością,
f) worków po materiałach budowlanych i nawozach,
2) do pojemników i/lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła:
a) ceramiki (np. porcelana, naczynia, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań po lekach i chemii gospodarczej z zawartością,
d) szkła budowlanego (szyby okienne i zbrojone),
e) szyb samochodowych,
f) szkła żaroodpornego,
g) zniczy z zawartością,
h) żarówek, świetlówek,
3) do pojemników i/lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z tworzywa
sztucznego, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
b) opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych,
d) tworzyw sztucznych i metali połączonych trwale z innymi materiałami, np. gumą,
e) opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
4) do pojemników i/lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów:
a) resztek mięsa, kości,
b) odchodów zwierzęcych,
c) popiołu,
d) drewna impregnowanego,
e) płyt wiórowych i MDF,
f) gleby i ziemi, w tym piasku i kamieni,
g) darni,

h) pni, karp i brył korzeniowych pochodzących z drzew i krzewów,
i) gałęzi usuwanych z przydomowych ogrodów w ilościach wykraczających po za bieżące ich
utrzymanie.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1) – pkt 4) lit. a) – c) z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, należy
traktować jako pozostałości po segregacji (zmieszane) odpady komunalne i zbierać
do pojemnika na odpady zmieszane.
3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 4) lit. d) – e) należy traktować jako odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów w gospodarstwach domowych i dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Warunek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli:
1) w worku niebieskim, przeznaczonym do selektywnej zbiórki papieru nie znajdują się odpady
wymienione w § 17 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu,
2) w worku zielonym, przeznaczonym do selektywnej zbiórki szkła nie znajdują się odpady
wymienione w § 17 ust. 1 pkt 2 niniejszego regulaminu,
3) w worku żółtym, przeznaczonym do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych nie znajdują się odpady wymienione w § 17 ust. 1 pkt 3 niniejszego
regulaminu,
4) w worku brązowym, przeznaczonym do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych
nie znajdują się odpady wymienione w § 17 ust. 1 pkt 4 niniejszego regulaminu,
5) w pojemniku/worku przeznaczonym do zbierania pozostałych po segregacji (zmieszanych)
odpadów komunalnych nie znajdują się żadne odpady przeznaczone do selektywnej zbiórki
papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
akumulatorów i baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
zużytych
opon,
odpadów
budowlanych
i
rozbiórkowych
oraz odpadów medycznych niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

