
UCHWAŁA Nr 111/XLIV/2021 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 października 2021 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje: 

 

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

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 15/XX/2020 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 marca 2020 r.  

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

 

  



Załącznik do uchwały Nr 111/XLIV/2021 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 października 2021 r. 

REGULAMIN  

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Przedmiot regulaminu. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola . 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego 

co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady. 

§ 2. Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych. 

1. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub administrowanie 

terenami przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów 

komunalnych, odpowiednio z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie 

przeznaczonym do użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych, przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 

3. Właściciele  nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych, stosując wymagania określone 

w niniejszym rozdziale, odpowiednie do danej części takiej nieruchomości. 

§ 3. Sposób zbierania odpadów komunalnych. 

1. Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje: 

1)  „Papier”, m.in.: 

a) opakowania z papieru lub tektury, 

b) gazety i czasopisma, 

c) katalogi, prospekty, foldery, 

d) papier szkolny i biurowy, 

e) książki i zeszyty, 

f) torebki papierowe, 

g) papier pakowy. 



2)  „Szkło”, m.in.: 

a) butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

b) butelki po napojach alkoholowych, 

c) szklane opakowania po kosmetykach. 

3)  „Metale i tworzywa sztuczne”, m.in.: 

a) butelki po napojach, 

b) opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach do prania, płynach 

do mycia naczyń itp.), 

c) opakowania po produktach spożywczych, 

d) plastikowe zakrętki, 

e) plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 

f) plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

g) styropian po RTV i AGD 

h) puszki po napojach, sokach, 

i) puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 

j) drobny złom żelazny i metale kolorowe, 

k) metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, 

l) folia aluminiowa, 

m) kartony po mleku i napojach 

n) wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 

4) „Bioodpady”, to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne 

z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu 

detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających  

do obrotu żywność, (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów), 

5) odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyte opony. 

2. Odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu frakcji wymienionych w ust. 1 stanowią 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 4. Zasady zbierania odpadów komunalnych. 

1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się: 

1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach, 

spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 regulaminu, w podziale na następujące frakcje, 

wyszczególnione w § 3: 

a) oddzielnie odpady papieru, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w pojemnikach lub workach koloru 

niebieskiego oznaczonych napisem "Papier", 



b) oddzielnie odpady opakowaniowe ze szkła, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w pojemnikach  

lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło", 

c) łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 3, w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem 

"Metal,  tworzywa sztuczne", 

d) oddzielnie bioodpady, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 4, w pojemnikach lub workach koloru 

brązowego oznaczonych napisem "Bioodpady". 

2. Pojemniki oraz worki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych powinny być utrzymane w kolorze innym niż kolory określone w pkt. 1) lit a-d. 

3. Dla frakcji odpady wielkogabarytowe, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz frakcji odpady 

budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 6, w miejscach gromadzenia odpadów 

komunalnych, odpowiednio w pojemnikach, spełniających wymagania określone w Rozdziale 

3 regulaminu lub luzem. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieścić w workach o odpowiedniej grubości, 

wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, w miejscach 

gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach, spełniających wymagania określone 

w Rozdziale 3 regulaminu lub luzem, 

6. Przeterminowane leki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, w punktach zbiórki zlokalizowanych 

w aptekach oraz raz na kwartał w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów 

w Gminie Żabia Wola. 

§ 5. Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości. 

1. Warunki uznania, że odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, są zbierane w sposób selektywny: 

1) w pojemniku/worku „Papier” nie mogą się znajdować: 

a) papier powlekany folią i kalka, 

b) kartony po mleku i napojach, 

c) pieluchy jednorazowe (pampersy) i podpaski, wkładki higieniczne, 

d) worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

e) tapety, 

2) w pojemniku/worku „Szkło” nie mogą się znajdować: 

a) szkło stołowe – żaroodporne, 

b) ceramika, doniczki, 

c) znicze z zawartością wosku, 

d) żarówki i świetlówki, 

e) szkło kryształowe, 

f) reflektory, 

g) nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

h) termometry i strzykawki, 

i) monitory i lampy telewizyjne, 

j) szyby okienne i zbrojone, 

k) szyby samochodowe, 



l) lustra i witraże, 

m) fajans i porcelana. 

3) w pojemniku/worku „Metal, tworzywa sztuczne” nie mogą się znajdować: 

a) strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

c) nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

4) w pojemniku/worku „Bioodpady” nie mogą się znajdować: 

a) kości zwierząt, 

b) mięso i padlina zwierząt, 

c) olej jadalny, 

d) drewno impregnowane, 

e) płyty wiórowe i MDF, 

f) leki, 

g) odchody zwierząt, 

h) popiół z węgla kamiennego, 

i) inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

5) w pojemniku/worku „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” nie mogą się znajdować 

odpady, które powinny być umieszczone w pojemnikach/workach na papier; metal, tworzywa sztuczne; 

szkło oraz bioodpady. 

6) zdeponowanie odpadów w nieodpowiednim pojemniku/worku, które powinny być umieszczone 

w  prawidłowym pojemniku/worku do selektywnej zbiórki odpadów stanowi niedopełnienie obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów. 

7) odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone, 

w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami. 

8) odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy, 

w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka. 

9) odpady komunalne gromadzi się w sposób zapewniający spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony 

środowiska oraz w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. 

10) odbiór bioodpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, powstających na terenie nieruchomości, 

prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. 

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych, powstających na terenie nieruchomości, prowadzony jest 

z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe należy zbierać luzem, 

w miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem 

odbioru lub w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 

spełniających wymagania określone w regulaminie, ustalonych przez podmiot odbierający odpady 

komunalne w wyznaczonych terminach. 

2. Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 - § 5, zostanie obciążony podwyższoną 

stawką z tego tytułu w wysokości nie niższej niż dwukrotność a nie wyższej niż czterokrotność wysokości 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola. 



§ 6. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego  

przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduję się przy  ul. Turystyczna 38, 

05-830 Nadarzyn. Zasady korzystania z PSZOK są dostępne na stronie internetowej gminy: 

www.zabiawola.pl   

2. Zebrane niżej wymienione odpady ponad określony limit w § 16 ust. 2 , właściciele nieruchomości 

znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola zobowiązani są dostarczyć do PSZOK we własnym 

zakresie: 

a) 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 

3. Zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady, właściciele nieruchomości znajdujących 

się na terenie Gminy Żabia Wola mogą dodatkowo, pomiędzy odbiorami dostarczyć do PSZOK  

we własnym zakresie: 

a) 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 

b) 20 01 01 - Papier i Tektura, 

c) 15 01 06 -  Mieszane odpady opakowaniowe, 

d) 15 01 04 - Opakowania z metali, 

e) 15 01 05- Opakowania wielomateriałowe, 

f) 20 01 40 – Metale, 

g) 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 

h) 15 01 07 – Szkło, 

i) 20 01 23 - Urządzenia zawierające freony, 

j) 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

k) 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23  i 20 01 35, 

l) 20 01 11, 20 01 10 - tekstylia i odzież, 

m) 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

n) 17 01 02 - Gruz ceglany, 

o) 17 01 01 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 

p) 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 

q) 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

§ 7. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego. 

1. Zarządca lub właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, w tym  

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jest zobowiązany do uprzątania błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń w następujący sposób obejmujący: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne, 

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. 

http://www.zabiawola.pl/


2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, zapewniając 

swobodne  przejście dla pieszych oraz przejście i przejazd w ciągach pieszo – rowerowych i drogach  

dla rowerów. Pryzm powstałych przy uprzątaniu terenu nie można lokalizować  na terenach zieleni,  

przy drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy urządzeniach takich jak latarnie, 

sygnalizatory świetlne. 

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

i warsztatami naprawczymi. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w razie zachowania łącznie 

następujących warunków: 

1) stosowane są preparaty ulegające biodegradacji, 

2) mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, 

szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z regulaminem. 

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

jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi. 

 

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 9. Wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników przeznaczonych  

do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości innych niż nieruchomości określone 

w ust. 3, stosuje się: 

1) pojemniki lub worki o pojemności od 120 litrów, przystosowane, zgodnie z Polską Normą,  

do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do 

odbioru odpadów komunalnych, 

2) kontenery o pojemności od 1100 litrów, 

2. Pojemność i liczba pojemników lub worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna 

pozwalać na zbieranie  frakcji odpadów powstających na tej nieruchomości i zbieranej w pojemnikach, 

z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbiorów, o której mowa w § 16. 

3. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego należy 

stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 20 do 80 litrów. 

§ 10. Wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości. 

1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące warunki: 

1) o pojemności od 60 do 120 litrów, 

2) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność 

na rozerwanie, 

3) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, 

4) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości. 



2. Pojemność i liczba worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna być tak 

dostosowana, aby nie dochodziło do ich przepełniania i zalegania odpadów na ziemi. 

§ 11. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, papieru; metal, tworzyw 

sztucznych; szkła i bioodpadów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a-d oraz pkt 2 stosuje się worki, 

spełniające wymagania określone w § 9. 

2. Gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia mieszkańców  w worki, o których mowa 

w §4 ust. 1pkt 1 lit a-d oraz pkt 2. 

3. Do zbierania bioodpadów, powstających na terenie nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przeznacza 

się 4 worki o pojemności 120 l/nieruchomość przy każdym odbiorze. 

§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników  

lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 

1. Do zbierania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, papieru; metalu, tworzyw 

sztucznych; szkła i bioodpadów o których mowa  w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a-d oraz pkt 2 stosuje się pojemniki, 

o których mowa w § 9. 

2. W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników  

lub na terenie nieruchomości, w których jest mniej niż 20 lokali mieszkalnych, do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, dopuszcza się stosowanie worków o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a-d stosuje 

się pojemniki, o których mowa w § 10 ust 1 pkt 1. 

§ 13. Warunki utrzymania pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym przez właścicieli nieruchomości. 

1. Umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów  

do nich przeznaczonych. 

2. Czyszczenie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemników  

na odpady ulegające biodegradacji co najmniej 2 razy w roku, a pojemników na pozostałe odpady 

wymienione w §4  ust. 1 co najmniej 1 raz w roku. 

3. Dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia stanu ciągłej sprawności technicznej 

pojemników na odpady. 

4. Gromadzenie odpadów w pojemniku/worku w ilości niepowodującej jego przeciążania. 

5. Zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający  

przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

§ 14. Warunki rozmieszczania pojemników i worków. 

1. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający nieutrudniony 

dostęp do nich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 

2. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w wyznaczonych 

miejscach gromadzenia odpadów komunalnych na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed 

zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia 

odciekami wód ani gleby i ziemi, oraz w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, 

takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe. 

§ 15. Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsc gromadzenia odpadów. 



1. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem 

wielolokalowym należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane. 

3. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki przynależne 

zarówno do części zamieszkanej, jak i niezamieszkanej tej nieruchomości, właściciel nieruchomości  

wyodrębnia pojemniki dla każdej z tych części i oznacza je w sposób pozwalający ustalić, której części 

nieruchomości dany pojemnik dotyczy. 

4. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od: 

1) odcieków, 

2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów 

albo w innym miejscu poza pojemnikami, 

5. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym swobodny 

dostęp do każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia pojemników w błocie  

lub śniegu. 

6. Kosze i pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 3, rozmieszcza się w szczególności  

przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach ciągach 

komunikacyjnych, terenach zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,  

w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych. 

 

Rozdział 4. 

Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 16. Odbiór odpadów komunalnych. 

1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela. 

Rodzaj zbieranych  

odpadów 

komunalnych 

Częstotliwość odbioru 

Budynki jednorodzinne Budynki wielolokalowe 

nieruchomości, na której 

znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Selektywnie zbierane 

odpady:  

-papier i tektura 

Raz na miesiąc Raz na miesiąc Raz na miesiąc  

Selektywnie zbierane 

odpady: 

- metal,  

tworzywa sztuczne 

Raz na miesiąc 

Co najmniej raz  

w miesiącu, 

z uwzględnieniem potrzeb 

 

Raz na miesiąc 



Selektywnie zbierane 

odpady: - szkło białe 

i kolorowe 
Raz na kwartał Raz na kwartał Raz na kwartał  

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  
Raz na dwa tygodnie Raz na tydzień Raz na dwa tygodnie 

Bioodpady 

Raz na dwa tygodnie  

w okresie kwiecień – 

październik w limicie 

4 worki o poj. 

120l/nieruchomość/odbiór 

Raz w styczniu-marcu oraz 

listopadzie i grudniu 

w limicie2 worki o poj. 

120lnieruchomość/odbiór 

Raz na dwa tygodnie  

w okresie kwiecień – 

październik w limicie 

4 worki o poj. 

120l/nieruchomość/odbiór 

Raz w styczniu-marcu oraz 

listopadzie i grudniu 

w limicie2 worki o poj. 

120lnieruchomość/odbiór 

Raz na dwa tygodnie  

w okresie kwiecień- 

październik 

w limicie 4 worki o poj. 120l  

/odbiór/nieruchomość  

Raz w  

styczniu-marcu 

oraz 

listopadzie i grudniu 

w limicie 

 4 worki o poj. 

120 l/odbiór/nieruchomość 

Odpady 

wielkogabarytowe, 

zużyte opony ,meble, 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe, zużyte 

baterie i 

akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny  i 

elektroniczny, 

odpady tekstyliów i 

odzieży   

raz na kwartał 

-opony samochodowe w limicie 4 sztuki/osoba/odbiór 

Przeterminowane 

leki 

Zbiórka w aptekach oraz raz na kwartał zgodnie 

 z harmonogramem odbioru odpadów 

3. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godziny 6:00, w sposób niepowodujący nadmiernych 

uciążliwości. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane 

są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym 

harmonogramem wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości. 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. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy 

zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w §16, przy czym przekazywanie 

odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości 

a przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Przepisów określonych w § 

6 o przekazywaniu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie stosuje się. 

§ 17. Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. 

1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika 

oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik. 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 18. Cele w zakresie postępowania z odpadami. 



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 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

§ 19. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy ras uznawanych za agresywne, mogą być 

wyprowadzane tylko na smyczy, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne 

byłoby to nieuzasadnione; 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy niezwłoczne usuwanie 

zanieczyszczeń stałych w postaci odchodów pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności  

na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach); 

3. Przebywanie w obszarach leśnych zgodnie z przepisami ustawy o lasach. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

§ 20. Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

1. Zabrania się hodowli i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, letniskowej oraz usługowej. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy chowu pszczół miodnych w pniach (ulach). 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, innych niż określone w ust. 1, prowadzący hodowlę 

zwierząt gospodarskich jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad: 

1) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie, 

2) uprzątać zanieczyszczenia stałe w postaci odchodów pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie  

na ulicach, placach i chodnikach. 

 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 21. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 



1. Na terenie Gminy Żabia Wola obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których 

zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe podpiwniczone, 

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych, 

3) obiekty handlowe branży spożywczej, 

4) magazyny żywności i płodów rolnych, 

5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, 

6) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej, 

7) miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej, 

8) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również  

na terenach ogólnodostępnych, w szczególności wzdłuż kanałów, rowów i urządzeń wodnych. 

§ 22. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji 

1. Na obszarach wskazanych w §21 ust. 1, deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu,  

o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni. 
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