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u1r4mmia czyśościi poŹądlo m t€nie
Mi6la Raciąz dotyczące:
w załresie ullzynaia czysości i toŹądku m tercnie nimĆhoDości

Regulamin ołJ ślaszczególowe

Żedy

dierucbÓmÓśĆi pÓłożonych na teEnie

l) $ńagó
a) FoMdzenie

we mkrmyn złtesie Śelektl1ńe8Ó żbieróia i Ódbiemia
odPadów konunalnych. w lyn powslający.b w gosloda$rłach dońo*}ch
pżelmi.o@ych lćków i Ćh€ńikalióv' zużytych bateńi i akmulatoów'
zuż'lego spżętu elektrycznego i elektonicznego' ńebli i inn'ch odpadów
wielkogabaĘtoRycL odpadów budowlmych i rczbiórko*fch ore aźł1ych
opon. a ialże odpadów zielonycb,
uprŻąhic błola' śniegu. lodu.i imych airczyszcreń
części
nimchÓnośĆi słuących dÓ Uź}du publiĆńego'
ń}cie i napaĘ pojedów sdochodoBycb poza ńyjńimi i 96Żt!t&ni
mprawczymil
lodzju i ninimalnej pojemności Wądzeń pŹearczonycb do zbi€mia odpadóB
końUn lnych m le@ie ni@choności o@ na drogacb publicaycĄ wanbtóu

b)

z

c)

2]

rÓŻni€9cżmia lych uĘądŻó i ich utżyneia v odpowi€dńiń shie smiumrn'
porŻądko*}n i rcchńica).m' prŻy uwzględniąiu:
a) śEdniejilości odpsdó*' kommalrycb q5awalaych u'gospo.].tlwrch
donoPych bądź w imych źródlacb,

3)

bl

licŻb)

o.obloŹjq4aqlh/Ą.l'%d,eń'

częslo|livościi slDsobu pozb}seia się odpądów końD,]ńych i nieĆzyności
pŹżmczonych do uy1ku
ciekłych z tere.u njerucboności oru z
'erenów
4) innych łanaeń Ęnikających z wojewódzkiego pleu Bospodeki odpadmil

5)

obowiązków oŚób uląnujących zqicŹęta dÓńowe' m3jących na celu ochrcnę
przd zcroźenićń lub uciązliqoścĘdla ludzi orŹ pąed zfuieczyszczeniem telcnóv
przzmczÓńych do wsŃlnego u'łku|
6) lytagói utrz}m)rymia zwieżą1 gospÓdĄkich nB leEnach $Yłączonych z
ptÓdlLcji olnicrej, s tym tałze zakżu iĆh rrrĘym}\ ia.a okeślonych obsztrth
lub wposzczególnycb nieruchomoś.iachi
7) łł%aczfuia obsztrów podlrgających oboŃązkow€j deńl}uc]i i lminów jej
prŻepbwadzania'

RożdŻia|2
i poŹłdkD l! r.r.nie !i.n.hońości
' ''kreśi.utrłm'tri. czyltości
$2.
wlaściciele niĆruchomości oboMązmi są do selek}Mego Żbieldią a odbiemjący
odpldy do Śelektyanego odbielaia odpadów Óbejńujących:

wym.g'nii

l'

2)
3)

twoŹ'sa sztucae' neLje o@ opakowia wielomalłi'o}€'
nzt'ty spŹęt eleldrycay ielekfoniczny'
'1) ńeble i ime odpady ńelkogabar'1oł€ a latże zuż}te oponyj
5) powstljące w gospoddst@h domołych pŹelminÓwfue leki i Ćheńi*alia o@
zuł1e ba1ed€ i atmulatory,
ó) konundne odpady zielone nleBające biodeg.adacji'
?) odpady budowlse i rczbiórlowc'

2'

odpady' o klórych mowa s usl.
Ózdziale 4 ni.iejszego E8ulaminu'

]

nalezy odbierać

$r.

Waściciel nierucbomości zÓboBiąŻmy jest do

z częstodiwością okEśloną w

upŹąl ia

błoL. śdegu' lodu i imych
zmi*zysa&ń z części nieruchomości udostępnionej do uz'tku publicznego popŹez:
l) Upuątnięcić necbeiczne lub !ęczne'
2) uuięcie a pomocą śrcdków chenicznych' jezeli śrcdki1ć bstały do te8o ceIu
pńMi€ dopuszzone'
1. leżeli pry chodniku slznaczon€ jest przejście dla pieszycn' na lrysokości te8Ó
pŹejścia chodnit należy @zysezać na calej ymkości
]. Na częścirchnieruchomości udostępnibych do uż)'lku publicznego inńrch niż opige
w ust' 2 uPżątnięcie posimo n6tąpić:
1

-

'

PaPier.

I,

2)

nachodnila.h_do2 t"/mtości.

na pozÓŚałych tercnacb

_

do szemtości mir' l.5 m.

4

Do usułdi! śniegu lub lod! Óa częściniedchońości udoslępńionej do !ż'1ku
publicznego pŹy klórcj q1sĘpują tereny zieled lub zadŹeńe.ią usl' l pkt 2 ńie Śtosuje

5.

wlaściciel nieruchoności na obos'ią2ek upŹąbąć zmieczyszcz.ńa wske e w Ust' l
w spoŚób ń'ehiezyszczjąc' jezdni lub ścieźe*io*dÓwych, a w pŹ'ladku usuwmia
śniegu lub lodu Ż u2'cień środków okeślońych v usl' I pkl 2. $ sposób uicńożliwiający
pŹenonJie.'ę o!h nodtóq
loŹenl tolhn
'lo

l'

s4.
Mycie pojżdóv s@oĆhodo*ych pÓz ńyjnimi nÓże odb'łać się }TlączÓie na
włónej lDsesji prŻy !życiu śrcdtóB' ulegających biodegBd&ji lub czyŚcj wody bez

':' V)!F po;"żdóq ra ul'łei po\c.i' ro/e bvc dokony1vje s}ląc/nle { !/ę\.'
ÓtJmu]ące] nadqozle po]eJu
]' Napńw pojedów sm@hodo\ych poa weszlaLdi sm@bodoł}ni nożć o'lbyłać
lrc Ęlą!łf V 2ltrne obeimują.yń naDms) Vlfullc1
'm;chodoq ol'' p.d
l) Emh"J/enid pÓł!aje).\ odpad.* q u'a.IŻmi4t do..Jo pęełaclÓr)cl'
2l u b€/ojwe. " oŹed pPcdoqdvmie1 ne o]Jnov \d|\ho'lo Jc\ do .';doqisla
Ro2dzial3

Rodaj. ioitriDal!t poj.n.ośc poj.m!ito* pŹ..n!c,oD)ch dozbier..i. o.lpldós
.
tobubthy(t na terfui. tri.rucbonoś(i orazw'rutrki ro,niszę.!'. tycb poj(D.ikós
i ich utrzybr!fu ł odpowiÓdnin st nie slDit.myn, poŹ{dkosrb i t4blianrm
$5.

okeśla się rodzaje i ni.imalną pojemośćpojemnikóv przehaczońych do zbielaia

mMrh

odpadow

kombrJ.l r

l.

'eFnje

n

tuhomof

pojemniłi nusą sp€łniać v]ńlgmia RozpoŹądĄia w spń*i_. q)magń
lechnicznych j3łie powńien spelniać lodniol odbimjący odpady komMaIne od słŃcicieli

2 pŹewiduje się Mtępujące urządzmia dd zbiereia

ReĘ

lercńie cminy Misio
l) ko% u]icae o pojmności od 35 do 70

l

odDadów kÓnunalnlch na

I

2)tosz@odpadyopojmoś.i ]20 1.2.1o l' lloo l
3) worti o poimości od 60 do I20 l l

]

odpady konunalne należy s.onadzić w Rorkach. pojemnikach lub kontenerach
o minińalrej pojemości' uwclęlniają.€j nsĘpując€ nomy:

l)dla budyTtów niesŻ}alnych 20 l na Ńeszkancą jednal ĆÓ Mimier i.dm
poj€mit l2o l m tJzdą nieru.bonośó| odpady egresowee ńÓżra smńadzić w *olkacn o

poj€mości @ naimiej ó0 t]

m kaidego ucaia jpńcouika|
]) dla złobków i !Źedszkoli 3 l m kaide dzi*ko i p@Miką
.1) dla loka! nmdbs,ych 50 l m k.żde l0n' powiąchni
caltowit,j' jedn'} co .aimiei
jedeń poj.Tnń l2o lfu okal,
5) dlg puŃlów handlo*Ycb poza lokalem 5b l ń! kźdeso zatu.lniÓń€go.
jednał
jedm
co mjmniej
pojmik l20 l m każdy punlt;
o dla loka]i gĄtD.omi%ych 20 l n! jedlo ńiejsce koNhp.yjÓel
ą dla u]imych puntlów vybkićj ko.sMp.ji co fujmiej jeda pÓjmik ] 20 l i
8) dla zatladów Źemi€ślniczych, usłusos]ch i produkcyjnych w odni.sieni!
2) dla szkćł wszelkiego

do

poniszcrń biw*}cb

9)

!'Pu

3 l

i socja]nycń pojemik l2o

I

na

tżdylh lo pneMikół:

dla ogródków działko*]'ch 20I na lazdą dŻiałkę w okresie od l
p&'da€mika lożdego roku, i 5 I poa łm okEgn

nalca do

]l

l0) ł pŻ}Tadtu lołali h dlosfch i gaslrononicżnycb' dla zapelnienia
czyslości s}magae j€sl óM'eż $l.wimic na zeM4rz. poa loła.lfi! @ mjmiei jedlego

l]) w pqpadku Iołali hmdloł}ch i gatJononichych. dla zapeMienia Ć7'Śości
wynagae jesl iówńie, unawicni. na zcwńątrz, poŻa lokaleń' co ńajmniej

ied.ego lD]mńiła na odpady'

]'

selekqme zbicreic odpadów w Bieście Rmiąz ob€jmuje naslępujące fEkcje odpadów'
ltóre Ędą grcńadane w syśeńie worko$ryn z ndlępującyni omczenjmi na workach:
l) z
2) z

ptemzenim
pŹmtenien

m papi€! i tekfuĘj
m n'or)Ąva szlucŻńe
pPezn&zenjm
ra odpady u]€gająe biodegndacjil
]) 2
4) Ż pŹebałenim na szklo i opalos@ia sztlme;
5) Ż pŹem zenim .a odpady mi€sae'

pŹehacbne do zbiemia odpadów komMalnych powimy byó dosloso\me
'l' doPojem]tj
indyvid@lnych pot@b slŃcicielą jednałżeopńżnire w co ńiesięcznyn c'łl!
odbloru po*'n1) mE\ poJemorc

l)

w

oJpÓ|hdą+ą.U n4nljeJ

Ói.fucbońoś.iact nidanieszkiły.h' gdżie wlaś.iciele njeruchońości
zadetlaowali, że będą prcva&ić seleLqMą zbiórkę w niejŚĆu pÓuśtavaia
odpadów, *fpogżlją nieruchomość 9 żeŚlav ldemikóv. bioląc pod uwagę średnią
ilośćodpadów.lj.:
a) Dla budyntów' lotali uz}tszności publica€j' td(ich jał sżkoiy' uuEly'
pŹychodni. i 8abinely lekĘkie iĘ' pojemili o pojemości odposiadającej
każdy co najmiej 2 lilron m każdego pmcoMiką ucaią pacjeną
na odFdy poŻoŚale po
inte€wą np.| pojeńniki Ż napismi
'zMlEsŻANE"
seg!€gacji' pojemikj lub wÓrki z ńapitri ..PAPIER I TwoRŻYwA
pojcmiki lub woiki
szTUczNE", pojemiti lub worki ż napisMi
z

b)

naphmi

'ŻIELoNP''

'szKio'

'

Dla lokali nmdlosycb pojmiki o lojemośd odpowiadając€j każdy co
łaże]o m] powieŹchni u4rlÓwej. je.har ni€ nniej niż
l2o litnjł: pojemild z naPismi 'ZMiEszANE'' e odpady pozośa]e po
segreg&ji, pojemiki lub $o*i z fupismi ''pAPIER I TwoRŻYwA
SZTUCZNE , pojemniLi lub Norki z naphmi'SZ'(LO , pojemili lub wolki

najmniej ]o litmm na

napiŚmi
gasronomicayclr. w tyT ogńdlów ŻlÓkalizowych na zeMą!Ź
c) Dla lokdi 'ZIELoNE''
lokaIu. pojenniki o pÓjemości odPowiadając€j każd' co najmiej 20 litrom m
]edno miejsce konsMpcyjn€. ]ed.at nie miej njż ]20 litów: pojemiki z
ńapismi 'ZMlEszANE" ńa odpady pozosble po śgleg&ji' pojemiki lub
worti z mpismi ''PAllER I TwoMYwA sŻTUczNE"' pojeńniki lub
pojemiti lub wo*i z Óapnmi .ZIELoNE".
worki z napismi
punłlów szybIdej konsmpcji pojemniri o poj€mości
d) Dla ulicznych'sz(to"'
odpowiadającej każdy co mjmiej l20 lilrcm: pojemiki z napisffii
..ZMIESZANE" na odpady pozrstte po *8tgrcji, pojtuiki lub Norki z
napismi ,,PAPIER l TwoRZYwA sZTUczNE", pojemńiki lub worki Ż
BpisMi '.szKł'o"' pojeMikj lub so.ki z ńapimi ,.zlELoNE"'
e) Dla zokładów ueńieślniczych. uslngosYch i plodlkcyjnych' ł odniesieniu do
pomi.vclen biro*.)ch i .oeJnlch. i,D. poremn r o poj."nnoni
MpoBlad'jącej la/dJ !o l'l m ą 12Ó l'hn n" Lvd).h l0 prc.o\ 1 lot:
pojeńniki z napismi ,'zMlEszANE" na odPady pozośa]e pÓ segrecacji,
pojeńnjki lub *orki z nlpis@i .'PAPIER I TvoRŻ\'wA szTUczNE".
z

pÓjmńiki lub worki z mpismi

0

pojemiki lub worki 2 ńapismi
'szloo'',
.,ZIELONE".
Dla domów opieti. hoteli, pe6jońató* oż iMych .ierucńomości o Fdobnej
funlcji pojemild o pojeńności odlotriglającej kedy co mjmiej 20lit om na
j€dno lóż}o: pojenÓiki z napismi ,'zMIEszANE" m odpady
Ńzostale po
segregacji. pojdniki lub uorki z napismi ',PAP]ER
TwoRŻYwA
sZTUczNE''' pojemiki lub wolki z naPismi
pojeń'iłi lub łorki
''sZKŁo'',
2 napismi
.
'ZIELONE
Dla kudego
cneniarz pojńni( o pojeńńości odpoYiadającej kMdy co
najmniej ] l naj€.lnÓ ńiejŚce pochówku: lEj€miki Ż.aPńmi ,,ŻMlEszANE"
na odp.dy pozosrale po segEgacji. pojennik' lub sorki z napismi ,,PAPIER I

l

g)

TwoRŻYwA szTUcZNE"' pojemiki lub lorki z ńapiŚmi ..sz&'o'.

p.jemiki lub worki z napismi .ŻlELoNE"
pojeńn kl kvdJ o m'emosc' l00o l 1d l/de
Dld !'Łdeso
'd8ounkJ
Lo00T poMę?.h poJśnnlklŻ fupi.m' -/VllsŻĄNL" na odPdd}
' pojemiki .lub wor(i z ńapisei
pozosla]. po screg&ji'
I
TWoRŻYVA szTUczNE"' pojemiki lub worki z napiŚmi 'PAIIER
'sŻKLo..'
pojmnikl lub worki z napiwi
'.
'ZIELONE
i) Dla imych njeruchoności ĘŻej nie $]ńifuionych pojemiki każdy Ó
pojemości ] l M jed!€go pramMiką jednak nie miej niz 60 liftów:
poFmiki z napisei ,,ZMIESZANE" na odpady pozostale po segresrcji,
Pojemiki lub wÓrki ż mpiśmi ''PAPIER I TwoRzYwA szTUczNE"'
poj€mild lub wolki 2 ńaphdi ..sZKło'', pojcmiki lub worki Ż napismi
..ZIELONE'
w pŹDadlu nieŻldek]dou ia posldzenia s€'€kllhej
zbiórki odpadó* właścici€l€
ją
dinchÓńości zobowivmi są }'y!osażyć
w odpowiedni Ńjefuik z napisem

\r

'ZMIESZANE".
vlaściciel€ .ieruchoności. któr. w części są ÓieMbomościdi zmieszlołyTi. a w
części .ieruchomościmi ńieaieŚŻła\ti (ńiesaymi) zobowiąz i Ę do zlożenia
delddacji w załresie ńieruchodości Żmie9k!łej jat i nieruchomości ni€zmi€szkalej'
A
t'}że wyposaŹ@ia nimchomości l' pojmiłi dla częścinieruchomości zmieszłalej
o@ * poiem.ti d]d c/ęś'' niefuchomo( ' nie/mie'/lalei'
s6.
L
Miejsca ustawienia pojemików nugą gwm!ÓwŁ dÓ ęp dla pracÓMików
!żcdsĘbioĘy odbieńjące go odlady.
w celu wlŃci*go odbioru odpadów. pojeńniki powimy być u$aviode pży drodze

ó.

!r.

właścicielniefucbomości a!.Mia odpowiedÓi sun smiurny' poŹądło*1 i techniczny
pojemików na odpady konumlne popu ez:
l. lmaie do pojemików o ołrcślonychlolorrcb lub oznaczmiach \ylącznie odPady
do nich PŹemczone,
2. Żmykmie pojemikóu N}B]ŚMonych w tlapy w elu Żab.Żpieczenia pŹgd dostępen
ie pojemików dezynfekcji' c?łsz.zeniu pEpaat i uu*ającyDi
drobnoustoje' ołady o@ nieprzyjeme apachy : co najnniej @ w okesie od
pździemitado kwielnia;w okBie od maja dci wŹcśnia l w w miesiącu'
slosowie ilościi pojemości pojenniłóv plopoĄoń.lńić dÓ pofub w elu

L poddaw

niedop@ceia

do

pBiąłniapojeńników'

Rozdzi'l

ł'

cztstÓt|iwośa i śpoloby pozb}Tania się

odp'dó' koDu!.Inych

$8.
Uslala się ndĘpującą częstotliwość odbioru odpadów konunalnych z l€Ienu nieruchonÓści
i teEnóv pŹemcDnych do uŃu publica€o]

l'

odpady nieselekcjońNme

odbifue

q

l) w abudoMe jednomdzimej' w cyklu
2) w zabudowie

wielomdzimej. w

ńi€się€ayhj
cyklu o m]miej ńieŚięca}mj

]) odpady opatovaiowe 13ącmi€) wż z papieEł! telńłą leksiylimi i mel,almi odbiefue
śąv cykIu niesĘca}m bądź na bieąco w puntcie slekqm€j
zbiólki odpadóvq

4)Ód!ady riebezpieczne odbieBne są w .yklu miesięcŻlyn bądź na bieżąco w punlcie
selekt}Wei zbióIld odpadós

I

y w.oku - plzed sezonem lelnin i przed
5)odpady wielkogaballolt odbi€Iane są dła
sezo.em zinoB)m' bcź M biżą.o * pultcie selekqmej zbiórki odpadów
6)odpady budowlańe

i

zielole

u

pielęgnacji og.odów będąodbier

e

n! indywidualne

g9

l' Do zbifuia okEsowo zMętszońęJ ilościodp'ltóv końur]nycb. oprócz łloslch
pojemiló*' i konlenEós' moBą być uż}ryme odpowiednio omzo.e wÓiki z ŃoąyN
Śztucaych' udoŚęPnim pla pŹedsiębiorcę śłiadczą.e8ouługi ńa s}wóz odpadóv
końDa]nych i wcześniej9}m u8odni

iu

lmi.u

i

niejscu ich odbioru.

2' odpady kÓnumlre po*imy być usuwe z t!łą często|lisoś.ią aby PÓjenniki lub worti
ńie byly pŹep€]nione i ni€ powodowały odorów' częslodiłośćoplóżń]eia pojeńników.
nNi btć dostossm' do podeb'

$ 10.

wlściciele diefucbońości zoboviązmi są do pozbyw&ia się z telenu nieruchoności

aiesaych q ŚFoŚób obejńująĆt gromadzftie odpadów v
lub workach i pŹ€tdie p@dsiębiorcy slisdeńu do rejesh dzialalności

konumlnych odpadów
pojennikach

$

]'

ll.

włŃcici.Ic ńerucbobości. .a których zdieśŻłująńieszłaicy obowiąrui

g'ooad?f,nia na termie ni€rucnoności selektymie z€brfuych
odpowiedniej fimie w sposób obejnujący:

l)

odpadóv z papieru. l!oŹ'N szfucznych.
w i€d.ym poiemiku lub Borłuj

odpldów

ńeli oż opalowai

Ę do

i pŹekeeia

wielondenaioufch

2)

3)
4)

odpadóv szkła bialeEo i kolorc*'ego w jednyn pojemniłu lub worku;
pŹekaaie odpadów qi€lłosaba.}{o*1cb do utNorzonego punldu selekqmej

gromadzenie i pżekaaie odpadóv z. renontów zbieldych w osobnycn
konlenmch lub vor*&h !Źezmczonycb do telo mdzaju odpadów do utworzoneao
punkluselekt}mej zbiórkiodpadó$'l
5] przekemie odpadów niebezliecznych do punttu selektymej zbiórłi odpadów. w

a)
b)
c)

plzeleminÓwmychleków'
zuż)tycb baleni.
pozosla]e odpady niebezpieczńe. np' opakovaia po ffubach, kl€je'

lozpBzalnjki, środki ochrc.y rcślin' aerozole, środki czyszczące.
qvabiacze plm, łldki do (onscMacji dE$M ore opaloweia pÓ lych
substmcjach' spŹęt etektońiczny i eleklrycay' a tatŹe

lmpy nuorescencyjne

odpadóB zuż'lcgo spręfu elełĘcaeso i e1etLonic2neeo
prchodząĆe8Ó z gospodeŚ! donosrych do ulwoŹo.eco pun}fu $lekt}Tńej zbiórii

6) pżekeie
D

P;ddmie odpadów zielonych łompoŚowaiu m &Enie nieruchońości, ńa kióEj
powsl'ły' pŹy czyn ni. noż€ !o poŃodÓwać Eiłliwościdla użylkoMików
Śąsiednich nieruhomości lub gomadŻenie tych odpadóv ł workach ]ub ifuych
pojemikcb i pfulaai€ p!redsiębioćy wpismemu do rcj€su! dzialalności
leguloweęj prc*ndącenu dŻialalnośćw załBsie tmporfu odpadów'
8) wys|avieie wo*ó* Ż odpadmi konunż]nyni y miejscą z kórych zosllną
od€blme pŹez p%dsiębiorę Ódbiemjąc€go odpady, nstępuje co mjłYżej na jeden
d/ en pPed lem.em odbioru of Jon'D q hmońrgnn|.
9] wlŃcici€le nierucbońości, na których powsllją odpady końMa]Óe. a nie
eiesztuia niesz*dĆy. zobowivei są dó pozb)ryfuia się odpadów w sposób
ołreśloń'w nidejszyń Resulminie, pŹy czym odbiór odpadów natępuje na
Ńdsta'ie deldeacji o qfŚÓkości opłaty 2a sospodmqdi€ odpaddi komumlnymi
dta wlaścicieli nimchomości z]ożo.ej B UŹędzie Miejskin w Raciążu'

Rozdzi.l5
cz$lolliwość i spdoby pozbtv.ni! li..zyslości ciokly.b ' t'r'nJ nicruchońoś'i
s t2.
L
W&ścici€le nieMhoności' obÓwivmi są do pozb}Noia się nieczystości cieklych z
tgenu dieruchomości nie Źadziej ńż re ng 2 njeŚiące, z z*tr&żlniem usl 2'
7
wlaściciele nimchońości obowivsi są do pozb'yeia się niełstościcieklycb z
lereÓu nieruchońości w sposób syśenatycay' ni€ dopuŚzczający do prep€łnie'ia się
urz4dzm do slomadmia niŃzystości cie*łych. gw&mlujący ZchoNmie czystościi
poŹąd}u m ni€ruchoności'
3 wiaściciel nieruchońÓści' na kóEj Fs1 zblońik b€zodpt'lvowy' prlinien mieć
Ż.waitą mowę 2 ńmą t.espońują.ą nieczy$ości ci.kłe'
Rozdział 6

c,. otlisÓł. i.oosob} pozbyT.ni' ritodpldos loDUo.l'}cb oraz red"jci
miDimliDi DojenDUśl poj.mnikos pw..uoD'Cb do/bierao'a odp'dó$ n' |'r'Ilcb
ptzm&zonycb do użytku publiaego i icn romiesnz'ni€
$ 13.

l.

Usuwmie blota śniegu. lodu

Uż'1ku publicŻńego'

l)
2)

s

tym:

i

ińńych 7bieczyszzeń z tcrmów

pże@zonych do

pEyslankówkomuikacyjnyci,
ńieruhoności. na tlórycb prowadane są pun}ty 8asfunomiczne
ime Bfugi obejnujące pżygotowÓie podułtów do spoźyĆi.'

lub śwjadczone są

a)

dzialeLtebeacyjnych,
ndlępuje popŹez uycie spŹętu m4bmiczńego lub Ęcznie' przy czym Powimo odb}vaj
się v sposób gsa tujący bezPicczeńśwo oŚób *oByslających z tych ielenów

I!!o nTDa8rli. ĘTikljĄ.e

]'

z

RÓzd'i.l7 .
*ojłódzki.go phnu gospod.rki odp.d.mi
s 14.

w tlu ogrmiczmia ilÓści wytweeych odpadós', Żmiejsżdia ich objęlościo@
&jomlizacji pm*u 9gregacji wkściciele deruchoności pońfui v nieę możli{ości:
]) kupos?ć produłty bez opakowia lub niÓimalnie o!,akowm€. y szczególności
kupoBć produkty wg ła8i zmiat w porcjacb jednoslkowo Paloweych'
2) wielokJotr € UŹyw prllrny j opakowmia' w szcugólności uikać produldów
j€dnoflowego uŻ'lło.
]) kupow& Podukty w opakowmi h mlnych, w szcćgólńości napoje w buleIkach
sŻklrych i a kaucią
,l) koŹystać z pudełeŁ pojenniłów i kubkóv' klóre nadają się do wielokJotneso

5)

*ielokJobie uż}ave doików' w srcresólności do prłgolo}'],9mia lonfilu i

ó)

opró2niać pudełką pojemniti i kubki z

lĄnós

i imych subs|ancji' w szczególności

opalo*gń po paslach do 4bów. jogun&h. twdożk&h' pŹed u}Tzucenim dÓ
pojemików M odpady,
7) Ż8niaiać plNtiłow. butelld' opałow&ia wielomateriałowe o!Ł lekfurow€ pŹed
rmceien do pÓjemików m Ódpady,
8) tupować prod*ty w końceńuatlch.
9) Używt torćb wielokotnego u41łu' w sarcgólności płóciemycĘ do codziemych
10)

ll)

kupotć i slo$mć akMulalorki

aiasl

jedloEowe8o uż}llu.
izacjoń cbał'latymym lub \Tncać je
balerii

oddałać nienoszo.e ublmia oĘ
poFmikóY na od'eż'
12) oddawać starc, ale nieuszkodzone meble oigmiacjÓn
bezpośtdnio &jonyn lub sąsiadom,
l3) oŚzczędzać papią popPez:

a)
b\
.)

dtulrcme drukowie

ch.rytłMyń

dÓ

lub

i kopiowoie.

/U)'yń pop'eŹe'
.^' wón) obiegc4l u'polt ko1nJje / g'et .,Łop śf
14) ogimicać dnnowmie dokm.rtów popńz sbsoweie elektońicznego obieg!
Drcs!d/enie nolalet nac/e\cio{o

l 5) n D.hiać' tgćnfu*ać puste lońery do drukrek.
16) konpostować odPady zi€lone w prymie konpostow€j

2.

Uwafułowdia

dotycu

na leEnie plzydomowelo

ące kieloseia odladów do insblacji do

puetwmia

t)

Gospodfuł. odpadmi v województwie. ńhkcjÓnuje w opeiu o €liony gospodtrki
odpadmi konualn}mi (RcoK)' odpady konuna]ne zmieŚz e' odpady
i
bioodpady orr pożÓsla]ości z sońowmia i pozÓsdości po procesie mech
'elon€
icao_

biologicznego pŹel\ledi! pŹeaaczone do skladolmia nogą bya
zagospodeoĘnoe ł1lącmie w rmach da@go !e!ionu. wyjąlkien są lesiony. dla
I(tórych u}znacrcno insralacje do blęp.zej obslusi poza resionem macieŹyslym
pod wdu.łien braku wolntcn mÓcy pĘercbos]rch w i$talacjach Esiona]ntch i
zslępczych ńDrcjonujących na obs@€ danego rcgionu nrcieŹyslego !e8ionu.

Dla łażdego Egiońu wsł@e zoŚL'y iństalacje Egionaln€ i zstę!.E' Ki.rov ie
odpadów dÓ po9cżególnych instalacji powimo opiere się @ Ehwale sejmiku
wojewódŻNa M&ovieckiego w spBwie *'konmia wPGo 2ol2-202]' aMeniqcer
*yka inslalrcji w podziale .a r€8iony.
]) w każdym legion'e 8ospoddki odpadmi' odpady mieszm€.
i bioodpa.ly
olu pozost9łościz $ńowmia i MBP pŹeznezone do skladowi!,
'elorc ńusą być
kimwan€ w pie szej kolejnoś.ido ins|alacji Posiadających sElus RIPoK'
położonych fujbliżej niej$a $4vorc8io odpadów' Dopiero ! pży?adku blaku
$olnych nocy prefuboł}ch RIPo( odpady nogą b'ć tierowde do instalacji'
pŹetwMającej doy odaj odpadów pfuwidzi ej do 6tęp.zej obsbsi regionu.
znriesae odPady konm9lnc ńogą być kieow e do sil nobilnych syląca]e w
pŹĘadku bnłu nÓżliwoś.i pĘelBouenia odpadów w insla]acjrch MBP. w
pŹ'ladku legionów. dla ttórych x}zmczono iŃa]aĆje do AlępćŻej ÓbŚługi poa

2)

regioneo

ńacierryst'm odp.dy nogł być pn.t.z'łM. do i.st

lacj'

ustępgych poz rĘioneb' łylłoni.pod warunkiem br.tu solrych nocy
pn.robołf,cb win9l.ltcj..b r.gioltl.ycb i zaslfpgych fulkcjoDujłct.h !a

4)

odpady *lekt}Mie zebfuą połimy tra{iaó zgodnie z zasadą bliskości do inst ]acji
rcgionalnych' kó.e nają nożliwośćicb właściwegoz8ospodmweia lub w
prąTadku blalu takiej nożliwości,Bogą on€ być kiłÓwme do imych inŚtaleji

prZtsMającychposrczególneEakcjeodpadów$lckyMiezebrmycn'

Rozlżid 8

obowiązki osób ur.łDujących ei.Ź
dobołe' b.j{ce D! celu ochro!ę pŹsd
zrgrożeli.m lub uciążlisoś.iłdl.ludzi ' orŁ pżed z.Iie.zyszę€lień rereIół
pŹezDteolych do łspóllego ułllu
$ 15.

l
4.
5'

Nieruchoność,na klóEj puebyavEją swobodni€ zwieuęl! doFowe winna byó
ogodŻona i zab€zpieczo.a v sposób mjemożlińający smodzielne *fdosllnie się
zwielząr poA jej absa'
osoby utąmująe zwierata donowe mają obołią2et spnwÓwać Óad nini nadzór w
ńiejscach publicz.ych w bli sposjb, aby nie powodowal' one z8ożmia dla
b€zpiecaństwa ludzi o@ ifuych ż*ierŻąt'
osoby utrłTując€ psy mają oboviązek wypo*adzać je na smycŻy a psy! mleżącĆ do
E uMych a agEs]łme lub mieszńce lych 16' dodatkom nuszą być piÓsadzon€ ł

tag jcu.

zwolńienic psa zc snyczy jcsl możliwe pod lyn walunkiem.

ż pies ma zalożony

Na t€renrch ł}aeŻo.ych jato ńiejsca uŹądzone .a *1biegi dl' psóv' osoby
ulrz}mujące psy nają oboMązek pŹestrzegać regulminu koŹyslgiB z tycn lerenów,

jeżeli eli zoslal usfuowiony.

$ 16.

I

osoba utrzymująca zwjerŻę domowe zobovią@ jeŚ do .atychmiŃtowego
upŹąlnięcia zmiczyszczeń poŻoslawionych !Źez zwimę w micjscu publiczń}m' pŹy
cz}m aieczyszczmia wimy b}ć s}acme do pojeńńików na odpady zńiesde'
obosiązet otrcślony w ust' 1 nie dolyczy ozlakowych psów pŹewodnitów i psó*'
óysfujących osób riep€InosPFMych'
Rozdzi.l9

wyblgili. utrzym}*l.it ni€żąt

3ospod.Bkich !a le..tr.ćh
wylą(,ooy.h, produtCJi rolDicaj
$ 17.

zwieŹąl sosloddkich na ieMie Midla Raciąż dopuszcza się na
leremcn. dh klórych niejscoł} llfu zgospodmweia pżestizenne8o dopuścil fuń}cję
rolniczą z alrzeżeńień uś'2 z x'tączenień nieruchomości' Óa klórych dzidalńość
Regllmiiu'
olnicża po$€dzona j6t w dniu *€jścia w życie ÓEi€jsz€8o
pomieszczeni
n umłnięlych
z*ieŹęta gospodmkie powimy być utrzyńlvMe w
lub m l@nje ogrodzońych nierucnoności' skut*ńie zab€zpieczonych pŹ€d ich
Śmodzielnyi \q'dosfui€m się poŻa leren nieruchońości.
zwieŹęta gospodmkie powimy być utrz}m)avme q sposób ńiepowodujący
uciązliwÓści dla osób ań16zkujących niefuchÓności sąsied.ie'
4. vyńogóN okrcślonycb { usl' 2 nie stosuje się do ulr4m}a9mja koni s cel&h

UlŹ}m}.@i€

L

lerapeutycdych' rekJ€gcyjnych'

obśżarypodlesając€

l

Rozdzirl

l0.

obosiłzkor€j d.r.łzrcji i te.niny

jćj

prepro*ad'.bi!

$ t8.
wyznacza się obszaly podlegające obowiąŻkowej dratyzacji]
ar abrdowe obrelm' L/vecio".i public/nej
b) zbudo]ee obiekhi i mageynei sfkoŹystywdyni odpowiednio do
p@twóssa bądź pftchos}Nóia lub składouaia produktów rolno_

spoz)\'z)ch,

obiekm. w'lorJ!h ploqad'ona jen hodo$'a Neąl'
dJ zbudos e obiekali o ńieszk ioŃi abudowie vielÓrodŻimej'

.l ;udo*d.
2.

De!5tyzacja w tych obsaach będŻie sfko.y1wna
nrrcr do l0 kwidnia.

ż

w roku w

leminie od

l

5

$19
Uchva]a wcbodżi w

łcie po uplyMe

\łojsódawa Mżowieckiego

]a dni od oeloYenia w Dzienniku UŹędoq}m

