
projekt 

UCHWAŁA Nr ……………. 
 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 
 

z dnia ………….. r. 
 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2019r. poz. 2010),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku 

Mazowieckim Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. 

Traci moc uchwała Nr 40/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola. 

 

§3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 



Załącznik do Uchwały Nr ……………….. 
 

Rady Gminy Żabia Wola 
 

z dnia ………………. r. 
 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
 

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA 
 

 

Rozdział 1. 
 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§1. 

Wprowadza się następujące wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości: 
 
1) Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, polegający na: 
 

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów 

komunalnych, w sposób opisany w niniejszym regulaminie, 
 

b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości 
 

i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób opisany w niniejszym 

regulaminie, 
 

c) przekazywaniu przedsiębiorcy, odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów 
 

zmieszanych, w terminach wyznaczonych w planie wywozu odpadów (harmonogramie), 
 

d) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego 

zbierania odpadów, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym 

harmonogramem jest niemożliwe. 
 
2) Wyposażenie nieruchomości  w  opisane  w  niniejszym  regulaminie  pojemniki  i  worki 
 

służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
 
3) Obowiązek  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  w  zbiornikach  bezodpływowych 
 

lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków, dla nieruchomości 

nieposiadających możliwości przyłączenia istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, warunki gruntowe i terenowe oraz przepisy 

szczególne dotyczące warunków zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie; 
 
4) Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest na terenie 
 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane 



jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji,  

a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 

bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 
 
5) Naprawy pojazdów samochodowych, wykonywane poza warsztatami naprawczymi, 
 

dozwolone są pod warunkiem, że należą one do drobnych napraw pojazdów mechanicznych 

polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów i innych 

regulacjach, oraz pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 

zgodnie z przepisami regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 
§ 2. 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 
 
1) selektywne zbieranie dotyczy następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa 

sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 
 
2) dopuszcza się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

do własnego kompostownika, w tym odpadów zielonych powstających na terenie 

nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby zgodnie z oddzielnymi 

regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad prowadzenia kompostu; 
 
3) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane 

są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości lub z nieruchomości. Właściciel 
 

ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejściem  

na teren nieruchomości lub pozostawić otwarte wejście na nieruchomość. Na obszarach,  

na których dojazd samochodu przedsiębiorcy odbierającego odpady do nieruchomości nie 

jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek zwieźć odpady do miejsca położonego przy 

drodze, do której dojeżdża samochód przedsiębiorcy; 

4) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 

przedsiębiorcę z przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynków; 
 
5) prowadzenie selektywnego zbierania jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy 

w zakresie odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, farby, rozpuszczalniki, 

oleje odpadowe itp., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia, 



w tym ubrania oraz pochodzące z gospodarstw rolnych opakowania po środkach ochrony 

roślin i nawozach; 
 
6) odpady określone w punkcie 5 będą odbierane za pośrednictwem punktu selektywnej zbiórki 

odpadów, do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem, z tym, że zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez 

przedsiębiorcę z nieruchomości zgodnie z harmonogramem; 
 
7) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie 

przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy 

przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów. Punkt przyjmuje odpady 

nieodpłatnie na zasadach opisanych powyżej. Do punktu odpady należy dowieźć własnym 

transportem. Informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania 

dostępne są na stronie internetowej gminy: www.zabiawola.pl; 

 
 

Rozdział 2. 
 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
 

porządkowym i technicznym 

 

§3. 

Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 
 
1)pojemniki muszą być szczelne i zamykane, 
 
2)ustala się, że objętość pojemników powinna wynosić: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oraz  

w wypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej 

od 800 l do 1500 l, pojemność kontenerów od 2 m³ do 12 m³, 
 
3)ustala  się,  że  statystyczny  mieszkaniec  gminy  Żabia  Wola  przy  dwutygodniowej 
 

częstotliwości odbioru powinien dysponować pojemnikiem o objętości 35 l lub 60 l, 
 
4) mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, ustala się, że nieruchomości zabudowane 

winny wyposażyć się w 60 litrowy pojemnik na osobę przy częstotliwości odbioru odpadów 

raz na dwa tygodnie, 
 
5) nieruchomości  niezamieszkałe,  na  których  prowadzona  jest  jakakolwiek  działalność 
 

gospodarcza lub są prowadzone instytucje oświaty, ochrony zdrowia, domki letniskowe oraz 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, winny wyposażyć 

się w pojemniki/worki o pojemności dostosowanej do indywidualnych potrzeb, 



uwzględniając następujące zasady odpowiadające dwutygodniowej częstotliwości odbioru 

odpadów: 
 

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w wypadku prowadzenia każdej 

działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości chyba, że poniższe 
 

punkty stanowią inaczej; 
 

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi 

poniżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub 

odwiedzającego; 
 

c) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 
 

d) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika; 
 

e) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m² pow. całkowitej i co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 
 

f) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego obsługującego punkt 
 

i co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt; 
 

g) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne i co najmniej jeden 
 

pojemnik o pojemności 120 l; 
 

h)   dla   zakładów   rzemieślniczych,   usługowych   i   produkcyjnych   w   odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych  i socjalnych – pojemnik o pojemności 120  l na każdych  

10 pracowników; 

 
i) dla hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno miejsce noclegowe; 

 
j) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października 

każdego roku i 20 l poza tym okresem; 
 

k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie 

na zewnątrz lokalu, co najmniej jednego dodatkowego pojemnika na odpady. 

 
§ 4. 

Określa się rodzaje i pojemność pojemników/worków przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości: 
 
1) Pojemność pojemników/worków powinna wynosić od 60 l do 120 l. 
 
2) Ustala się, że każdy mieszkaniec Gminy Żabia Wola przy dwutygodniowej częstotliwości 
 

odbioru odpadów komunalnych powinien dysponować pojemnikami/workami o objętości 

minimalnej 60 l w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, brązowym oraz czarnym. Przy 

częstotliwości odbioru innej aniżeli dwa tygodnie, objętości oblicza się proporcjonalnie. 
 
3) Na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej: 

a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika/worka koloru zielonego, 
 



b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do 

pojemnika/worka koloru żółtego, 
 
c) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), należy zbierać do 

pojemnika/worka koloru niebieskiego, 
 
d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika/worka koloru brązowego, 

 
e) odpady zmieszane należy zbierać do pojemnika koloru czarnego, 

 
4) Na obszarach zabudowy wielorodzinnej: 
 
a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika/worka koloru zielonego, 

 
b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do 

pojemnika/worka koloru żółtego, 
 
c) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), należy zbierać do 

pojemnika/worka koloru niebieskiego, 
 
d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika/worka koloru brązowego, 

 
e) odpady zmieszane należy zbierać do pojemnika koloru czarnego, 

 
5) Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów oprócz oznaczeń za pomocą kolorów 
 

winny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym. 

 

§5. 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego: 
 
1) na  chodnikach, przystankach  komunikacji  publicznej,  w  parkach  - kosze uliczne 

    o pojemności 60 l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów 

    wodą opadową;    

2)  w centrach handlowych, przed sklepami i szkołami – zestawy pojemników o pojemności 

  od 800 l do 1500 l, spełniające wymogi opisane w § 4 i 5, przeznaczone do selektywnej 

 zbiórki  opakowań, ze szkła białego i  kolorowego,  tworzyw sztucznych, metali, papieru 
 

i tektury oraz przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wielomateriałowych, 

oznakowane tak jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki. 

 
§6. 

Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników przed ich odebraniem przez 

przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zasady 

zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników : 
 

1) pojemniki należy utrzymywać w czystości wewnątrz i na zewnątrz, 
 

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. 

pokrywy, 

 



3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed 

zalewaniem odpadów przez wodę opadową i dostępem osób trzecich. Dostęp do nich 

powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać a także odbierać odpady, 

 

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu 

widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, 

 

§7. 

Ustala się następujące zasady zbierania i usuwania zbiorników bezodpływowych oraz 

zasady zachowania bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji: 
 

1) właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się 

zbiornika, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 

2) właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące. 

 

§8. 

Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
 
1) z nieruchomości z zabudową zagrodową i jednorodzinną: 
 
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

 
b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

 
– raz w miesiącu; 

 
c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

 
d)  bioodpady  –  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października -  raz  na  dwa  tygodnie 

 
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; 

 
e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał 

 
2) z nieruchomości z zabudową wielorodzinną i budynkami użyteczności publicznej: 
 
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

 
b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

 
– raz w miesiącu; 

 
c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

 
d) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie - w okresie 

od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; 
 
e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał. 

 
3) z nieruchomości z zabudową rekreacyjną: 
 
a) odpady zmieszane – w sezonie raz na dwa tygodnie; 

b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 
 
– w sezonie raz w miesiącu; 

 



c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – w sezonie raz w miesiącu; 
 
d) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – w sezonie raz na dwa tygodnie - 

w okresie od 1 listopada do 31 marca – w sezonie raz w miesiącu; 
 

e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał. 
 
4) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, 

medyczna, weterynaryjna: 
 
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

 
b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

 
– raz w miesiącu; 

 
c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

 
d) bioodpady – dwa razy w tygodniu, z tym, że właściciel nieruchomości może zgłosić 

zapotrzebowanie na odbiór odpadów ze zwiększoną częstotliwością; 
 
e) szkło bezbarwne i kolorowe- jeden raz na dwa tygodnie. 

 
5) z nieruchomości niezamieszkałych innych niż określone w punkcie 4: 
 
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

 
b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

 
– raz w miesiącu; 

 
c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

 
d)  bioodpady  –  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października -  raz  na  dwa  tygodnie 

 
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; 

 
e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał. 

 
6) opróżnianie koszy ulicznych, z parków, przystanków następuje jeden raz w tygodniu. 
 

 

Rozdział 3. 
 

Inne uwarunkowania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§9. 

1. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami odpady komunalne odbierane od 

właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców przekazuje się w pierwszej kolejności do 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów a w razie ich braku do zastępczych 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów a pozostałości odpadów, które nie 

podlegają odzyskowi są przekazywane na odpowiednie składowisko.  
2. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez 



selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez 

przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

 

Rozdział 4. 
 

Obowiązki właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych 

§10. 

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi 

opieki w sposób minimalizujący uciążliwość oraz wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa 

innych osób. 
 

§11. 
Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt zobowiązani są do natychmiastowego 

usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użyteczności 

publicznej (chodniki, jezdnie, trawniki, zieleńce, place itp.). 

 

Rozdział 5. 
 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
 

z produkcji rolniczej 

 

§12. 

1. Zabrania się hodowli i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
 
z produkcji rolniczej w zabudowie mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i na terenach 

ogródków działkowych. 
 
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na 

własne potrzeby, gdy nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i jest prowadzone z 

zachowaniem warunków sanitarno- higienicznych. 

 

Rozdział 6. 
 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
 

przeprowadzania 

 

§13. 

Na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami 

zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej, zabudowaniami gospodarczymi, 

sklepami, warsztatami lub obiektami przemysłowymi deratyzację 
 
przeprowadza się w miarę potrzeb dwa razy w roku w miesiącach kwietniu i październiku. 
 
 
 


