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0. Odpady biodegradowalnc.

1:l'

odpady remonto\łe'

]5'..Znnolve'' obowiłzki'

]6'M
1l ...a

emy i oapn$łi.m} samrchód.

stary oddijeny do

rcclklilgu.

I8. ),sie spmwy WarszawJ.
19. Mandaty.

20' Gd7ie s7ukać intornacii.]

2l'..Rcgulamin utŻymania czyslościi po.Ządku natelenLe
\,4i:. |' \ U|cL/lego \\.l./''śJ'. l/.'ln' |'.' . '
spraw ie okFślenii górn}ch stawck opłłtzr us]ugi
odbicnn ia od|adólv komunaln]rch od włtści.ic|inieruchomoścj
orłZ opńżniania 7biomików bezodŃwowych i trinspońl
nicc4st()ści ciekłych.
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Wstgp
Z,Iórvnorvazoly ro^vój umoa h moniine korzystanie z zasobów i ivalorów
środoŃiska. To pol4c,enie roz$oiu gospodarczego ze wzrostem pozionu jakoścj
życitL miesfkaircó\y pl7y fachoivaniu dobrego Stanu środowiska d|a przyszłych
poko]eń. Zasadx Zównowazonego rozwojx oboŃiązuje równjeż !v Warszawie'
lto|icy Polski. któn powinna takze \ł tym zakJesie świecićprzykładem d|a innych.
Takie podejścic do śt)dowiska lvymagn jednat dbałościnas wszystkjch mieszkłńców
watszawy. włldf miasta- fum komunnlnych, iip' . o odpos'iedzjalne z niego

Jcśt() szcfególnie waŹne w tak dużym fi eście. jak Wars7rwa. gdzic około 1'7 mln
osó|r b]tu]e nll obszaŹe 519 knl] wraz ze swoimi zwierzętanri' Puy tcj gęslości
Zlludnicnia średniookoło 3325 osoby na km] !a jeduego walszrwiltka przypada
kawftk warsza\ły o \\'ymiamch 17 m x 17 m. Do co ósmego kłw ka nalcŻy do]iczyć
lcszczc psx lub ko|a' odpowiedzialne korzystanie ze ś|odowiska i przcŚLrfcni publicz.
wa nkach . z uwz.q1ędnienieln złsady ,.nie cfyń dlugicmu' co tobie

ncj w lakich

niemiłe,'. nie jest łatwe'

warszawa' takjak caly kraj. znajduje się w fafic przyspiesfonego rozwoju' Dynam&a

fmian społeczno.gospodarczych i ich duża róznorodność przynoszą \vyzwania
wymasające modylikacji postaw i zachowń w Życiu codzie nym dla ograniczenia

presii człowleka na środowjsko. Banalne niegdyś spr,i\ly urasiają do rangi powaznych
problenólv. Poprawł jatościżycia warsziwiakóN \lymaga de ty]ko dziatail ! decy4i
wladz. ale także każlĆgo z nas' ograniczenie zanieczyszczenia \lod i zienrj. ogBniczeDie
hałasu. zapobiegaDie Iiwinic śniecii naksyma]izacja ichrecyklingu. nie będ4 możliwc
bez naszycir odpowiednich, codfiermych Zachowań, które nabierają w coraz !viększ}m
stopniu

ch

arakteru .korachowxil.

WszyŚkim zależy' aby w domu i jego .jbliŹszej oko]icy hyło c7ysto' Młłokto
jedn{k Zaslanltwilt Śię' co datej dzieje się ze śmiecjanri' które wyrzuĆim} do kosza/
pojcnrnika' MoZe wa o się zastanowić, czy każdy z nas nlusi wyhvnrzać prawie 300 kg
śmicci rocznic] Jest to !\'sknŹnj]. najwyższy w ]'olsce i nie jcsr t() Ćhyba powód
do dumy- Co noŻenry zJobić, aby np' okolo 50 tys. ior włIszawskich odprdóiv
opakowaniow}ch fe szk|a czy okolo l70 tys. toll odpldólv organiĆZnyclr nie traliało
co roku Dx $,yslpiskt.lecz do hut i kompostownil

wigksfośćz nas n! pewno wie' do czego shżą koszc ulicme' jak postępować
Z włltsnyni odpadami' o obowj4zku spv4taDia po własnych psach, iak uirzymać
czys|ośći porządek na wlasllej posesji i w jej pobliŹu' Między innymi le zagadnienia
utz}nllnja czystości
reguluje w Stolicy obolvi4zuj.py od ] września 200ó r
'.Regu]airin
i potżądku na lerenie nl'St' warszawy... Jako akt prawa lniejscolvego jest zbiore'l
obowivków i zasad postępowania'

Niniejsza broszura, wydana przez Zatząd ocz'szc7aiia Miasta Ze środków
.jm;nnego Fundusnr ochrc.y Ś!'odowlski i Cospodarki wodnei. lna nl cĆlu
popula|yzację zapisów
utrzlmania czystości i porządku na terenie m.s|
''Regu}iminu

!varśarYy''' Mff)y nxdzicię. że będzie ona dla mieszkańcó{' Warszawy praktyczn}m
poradnikicn \' zakesie \iłaścjwcgodbania o czystośći porz4dek. który pozwoli
iln r.tdzić sobie naco dzień z pojawiaj4c]mj się wątpliwościami czy pytaniami'

3. Kontrola przestrz€gania

l. sło}vniczek
7

Regulamin

l'|7ez właścicielanieruchomości |ozumie się właścicicliZdeli|iowanych w uŚtawie
dnia |] wrrcśnia l99ó r o utrzyrnaŃu czystośli i Po.ządku w Eninach. tj':
$,sPóhvłaścicieli.
użytkownikó\\, wiecz}slych.
jcdnoslki organizacyjne ioloby po\iadrj4ce nicruchonlości !v zarz{dzie |trb

inne pod

ioly

wladaj4ce nicruchonŃścią oraz osoby spra\yujące za|l4d Dtd
iLl pl fcpisów ustawy z dnia 24 c7erw.a l 99,1 r

nicruchomością \!spó ln4 w rozun]icn
o \łłasnościbta]i'

KaŹd) z wlaścicje]jnie|uchomości powiniet być pr7}got(^v{ny nł $,i7yl9 patroIu
złożonego z pracownika Zar74du oc7yŚf.7ania Milsta orłz funkc.j{)na.iu\z1 straŻy
Miejskjej. l'racownjcy ZoNl po!iad4.l upoważnienie Prcl}dcnta m'st w.trslawy
do prolvadzenia takich kontroll.

Kontrc|c ma]ł na ccIu cgzckwowaDic Zipivjw obowiąfująccgo Regu]arninu'

Ro7poc7ęły Śię w paŹ]7icnriku 2006 r od kontroli posi.idania przef włxścicie]i
nieruchonrofui um.)w Di o.lbi('| odpłd(iw konrulrxlnych. w picr\szei koleilości.
upolvłŹnicDi Pracowni.} ZoM wnz f funkclonfiuszami st.Ły Mieiskiej. ko lloluił
nieruchomości. kkirych brrk w brzic danych Prcwadzonci plfcz Biuro ochrony

<'''JU$i.IJU.,tJl|'.'{w../'|\)P|/..l.tbiĄ|.)p'.'".J,{.\d/|''.Jn.'..\/''l.le.i.

odpady komuna|ne to odPady powŚtaj4cc w gospodarstwach donrovych t 1akżc
odpady ie zawierające odpadów nicbc7picczn]'ch' pochodzące od innych w}twi)rcót'
odpa&'w' które ze Nzględll na su,i! charakrcr lub skład są podobne do odpad(jł
pow\1liących w sospoda|stwach donuvych'
Śkład
t() odpad}' które ze względu na Św()jc włiściBości,
Ńanowią fagroż€nie d]a życia lub /nrowia ]udlkiego olaz
środowjska natum|nego' odp.tdów takich n]e lvo]no spł|ać. l{kop)$ać' wyrzucać
do lasu. wylewać do kan.tlizacji. gruntu czy lvody. Nic po\inn} 1akŻe traliać
na lvysypiska pod|egaj4 oDc obowiązkolvi selektywne8o 7bicr^ni{ i po$'inn} zosiać

odpady nicbczpicczn€

chennczny

ibiobgiczly

poddane odrębnej utyIi,rcji.

odbiera|ia odpadóW komunah}ch lub opróZ ania ! transportu nieczystości cjekłych
sł ZobowiąZmi do pźedslł\łianiaŃ"vkazu Nłaścicie]inienlchomoŚci' z którymi

w poPlfednnn lniesiącu zawarlj umolvy oraz wykaz właścicieli'któryn

umowy
wygasły lub Uległy rozviązaniu' BIak adresu !v tą bazie moŹe oznaczać. że wymagana
unnN.i ic Zoslałi zawarta. zaŚ śnieci\łędfl]ją na ''dz]kie'. $'ysypiska do okolicznych

lasd! tub do cudzych śmiemjkólv' MoŹe |o oznaczać róNnieŻ. że przeds]ębiorca.
Z kór}nr Ntaściciel rrla podpjsaną lnnowę nie pos!ada zez!'olenia Plc7ydenta
m'st' wa.sza\ly na prowadzenie taklej dzjałalności.I'rosimy jednak

stolicy lakje

o

w}ro7umiabść
nł tcrcnic

kontroLe mogą się poJalvić również
nieflchomoścj. które posiadają pmlvjd'owe unuvy.
mjeszkańców

Właśc]cie]en1eruchomośc] zobowj4zani s4 do przechowywrnia ulnów

zap|ary ptzez okres

ow

dowod(xv

co najmnjej dwóch Iat' ])|atego Irosimy włrszawiaków

o p|zygolo\ltLnie tych dokumentó{' ora7 udostępnienic ich kontro|c()m'

2. Kogo obo}viązujc R€gulamin?

Regul{min

jcsl

aktem prawa

pr7e7 Radę m'st' wltrsfawy jest
nł Lci:nie ca]łej warszaw)'

mIe|.o\.J|| P'i'i.'la, .,o.Idl U''!'|Ą\i,'|)
! ren pu\./..\ni. "b'r.il,'tri.F\nr s./).rLi.lr

Do dnja 30 c7erwca 2007 r przeprowadzono pfuwie 2 tysi.tcc koDtro|i nicruchonrości
wskazanych m'it. pr7ez w]'d7ialrl ochrony Środowiskl dla DZic|nic' 787. właścicicli
skonfro]owanych nieruchomości posi źLłounrolvy na odbi(ir odpxdów slĄch, alc ly|k)
38% zlrich mjało umos,yw pełri7godne f wymogamiRcguIaminu'czyli uwzględlliaiące
takŹc odbiór odpadów po\cgrcgo$,an}ch'

Wynjka z lcgo' fc duża .fęśćskontro]olvanych wafsznwia].ów \łynagłnych umów
lne posiada' Zostają Zatcm pucfcni o obowj4,*ach dotycząlych pozbylvalrja się odpadów
komunalnych i nieczyst()ści cickłych' otrymuj4 również wezwalie do okazania umów
we właścnvymwydzia]c ochrony śrcdowiska w Urzędzie Dziehicy'
Wyjątkowo oporni Warszaviacy musfą licz}ć się 7 tym. Źe obowjązek pozb}nł':rnia
!ię odpadów przeJmie Miasto lieodwoła]nic na co najmniej 12 nliesięcy Koszty tego
tzw, ..wykonaltia zastępczego'.'w Wysokości maksynalnych sla'vek op1ai. zosianą
ścią8nię1ew r nach postępowania egfekuc)jncgo.

Przez sam fakt podpisania umowy na odbió odpadów komunąlnych lub aneksu
pzez
ua odbjór odpadów posegregowanych nje 7większany iloścj
''produkowanych..
nasze gospodarslwo domowe odpadów. jes1 joh zapewne ty]e sano co do tej pory'
Jeśli?atem P'€widujemy' Źe Dp': 30,/, nasż,yclr śmieci będzie 7bjemne selektywnie

lnoZcm} fnrnicj\fyć o tc 307. ilośćp1anowxnych do()dbioru odpadół n;cscgrcgowanych
lub częslotliwośćich odbioru' pzy Zichowaniu minimalDcj czpŚt()tliwości okrcś|oncj

Rcgulłmincm (ptzcz co zapł.tcimy mniej Za odpady nicŚcgrcgowanc)'

Bilxns nasz}ch nchunków po fmimic lvftunków umowy czy po podpisaniu mckŚu
do umowy powinjcn w}'jśćPozytywDic' Rcgu]tnin' dzięki swcj c|łstyczności'stwarzr
ku tcnru dob.c warunki.

,l.

odpady

. po pi€rwszc

Śegrcgacja. Umorvy na świadczeŃ€ usług odbioru

odpadów.

Przed podPisaniem xnrowy po\\rinniśmy pamiętać o d!\,óch spraw.ch:
-

istnie

u konkurencji

oznacza to. że na rynku warszawskin funtcjonxie kilkudziesięciu przedsiębiorców
poSiadających stosowne zezlvo]enie' Jeś]izatem warunki zaproponowane

pźezjedneso nie są d]ll nas satyst.akcionuiłce' Szukajmy korzystnieiSfej
. rómoprawności stron umo\ły

ottfiy

Podpisując umowę/aneks na odbiór odpadóN' \! iym równieŻ posegregoŃan]ch.
jesteśnry pełnopra\.lnym parinerem d]a drugiej strony umowy' czyli dla lirmyi
mozemy dochodzić swoich prav wynikających z umowyj a w przypadku
liewy{iązywania Się firmy z jej obowiązków, dochodzenia swoich plalv na fuodze
cywilno.prawnej. Z drugiej Stlony. Iirma moŹe zfezygnować z odbioru naszych
odpadów. jeśli np' nieteminowo ptacimy za usługę ]ub niedokładnie je segregujemy'

5.

Kto ma obowiazek w}Tosaźyć nieruchomośćw pojenmiki?

Rcgulrmin okreś|a' że odpady komuna]ne po\\,slałe na tcTcnie nieruchotności
zbieran€ Ę se|ektJwnie' Pzedsiębiorcy posiadający zezwolenie Prcz)dcnta m'st' warszawy
na odbiór odP,tdów komunalnych (llsla na stronie ivwwzorn'lvawpl) maj4 obowi4z€k

odbicrani'i również odpadów segEgowanych' KaŻdy wł1|ściciclnicruchomości lnusi
podpisać |lmowc na świadczlnic ustus odbioru odpadó}Y komuna]nych z nieruchomości.
w |yn równicż odpadów leg€gowanych' Tała umo$,a powinn.i okrcślrćcz9Śtot|iwość
odbioa odPxdów komuDa|nych Dielegrcgowanych zapewniaiącą nicplrcpcłnianie
pojemnikó\ł lub kontcDcrów oraz utrzymalie czystości i polządku wokół pojcnDików
(pŹynajm iei ftz ft ty|]ziań z budynków wielorodzlnnych oraz raf na dwa tygodnie

z budynków jecliorodzinnych). odpady segresovalre powinny b]ć odbicrane

z częStot]iwoścją ustlloną wcdług potŻeb (w uzgodnieniu z przedsiębiorcą)' W inricniu

mieszkanców donów wiclo'odznrnych

w!4ltkich fomalności dope}nia spółdziclnia,

obowiązk;em właścicieialieruchomości jest lłyposażcnic posElji w dostatltzną

ilośćpojenlników do zbierania odpadów komunalnych:

.surowcowych (odpady opakolvaniolve ze szkła białego i koIo|owego.
z papieru i tektury. z tworzyw sztucznycb, neiali, w;elomatefialolve oraT
nieopakosaniowe odpady z papieru i tekluryl

. pozosrałycb nieŚegrego\yanych'

Z

Dla potr7eb selektywDc.j zbióIki odPad(iw strrowcowych stosuje się pojenniki
odpowiadaj4ce ogó|nym warunkom okrcślonyrn w Regulaminie' oznakowane

w

następuj4cymi koIorami:
.Niebieskim przeTnaczonc na odpxdl opalowaniowe z papieru i tektury oraz
papjcr i teklu.ę nieopakowaniowe
. BiałJm przefnaczone na odpady opakowfuliowe Ze Szkła bezbarrvnego
. Zi€lonym prfeznaczone na odpady opakowaniowe ze Szk|a ko]orowego
'ż.l'łtym przeznaczone na odpady opakowaniowe z metali, tworzyw s7tuc7nych
ońZ opakowxnia wieiomateriałoive
. czerwonym przeznaczone na zbierale łącznie odpady surowcowe (wym'enrcne

obow]ązków określo ych poB}Żej Zwolnicni Śą włrścicic|cnicfabudowanYch
działek budowlanych do cfasn rozpoczęcia budowy, jc,Żc|i n.t tcrcnic d7iłlki nie jes!
pro\'adzonl dzjdalnośćgospodarcfa' a lakŻe właśĆicicIcdzixłck rekreacyjlrych
poza okresem od kwietnia do pnździelllika'
wars7awie obowiąz''je wjęc feguła.'Każda a]tanka śietnikowa

to

PuDkl

recykljnru... Zapewnia ona moŹliwość Stosowania podstawowej zasad} poŚtlpowlnia
z odpadami. t,n. se:|egacji u Źódła ich powstawania' Prz]rnosi to już pierw\fe cl.ckly.
l'orównanie kwafa1ów roku 2007 i 2006 wskazuje na nienral 807. wfloŚ Zcbl ryclr
ŚeIektywnie odpadów opakolvanio\!ych'

Ufupcłricnicnr systemu
są ogólnodostęple zesta\ly po]emnikó\!
'.ahankoslelo]]
do sc|cktywnc.j lbiórki odpadów str|owcowych. pŹeznaczoDe d1a p.zechodn]ó{'

6.

Jak segreguj€my?

.

Brązowym _ przeznaczone na odpady u|egaj.pe biodegradacji-

Pojemnikl powinny być oznakowane napisłmi okr€ślaj{cymi rudzaj odpadów'

najaki są przezna.zole oraz sposobie jch użytkowania (!p, co do nich można wTzucać'
a czego de)' Na pojen rikach winna być też umieszczona infoma.j.t zawicr.ti4ca
nazwę przedsięblorcn jeżeli jest właścjcielem Iub poltiłdłczcn pojcmnika, k'go' .ldrcs
i teletbn obslugująoego pojemnik pżedsi?biolcy' Pojcmniki |e muszą fabezpieczać
7ebmne odpłdy przed neglt}wnym wpływcm waTunków łtmosl.erycfnych.
7. Czego nie wolno \rTzucać do pojemnika na odpady komuna|ne?

W miejscach. gdzie nre nla moz]iiłościustnwienia feslawu pi]jemników do sĆgrgeji
moŹna ustawić jeden poj€mik \ł kohrze czenvo ym na lbicrxnc łącznic odp.Ldy
lurowcowe. Zaleca się jednak dokładniejsze segregowanie'
W zabudos''e jednorodz'nnej omz w Ezypadkach braku noŹli$ościusrxwicnia
Frjemników. dopuszczr si9 stoso{anie do zbiórki odpadów rYorków plastiko$}ch
o poiemności od 60 ] do ]20 l pr7y 7achowanju odpoNieddch oznaczcir i kolol}slyki'

Do pojemnika naodpady komunalne niesegregowanc Dic wo1 ) \!vucać:
odpadów niebezpiecznych (np. baterie.,użyty spżęl clckrycfny iclcktoniczly'
w tym śwjetló\'ki. pr7etelDinowane |ekłrstwa, tcnnomctry ńęciowc)
odpadów 7 rcmontów
odpadów wieIkogłbarytowych
śniegu, lod gruzu' żuŹlu.
'

Równicż odp.tdy Śuruwcowc (plPicr, srkkr, tworzywa sztuczne, metale) oraz
odpady rcślinnc Ex]lcgź!ą wydzic]cniu f \łyl$oraIych na terenie nieruchomofoi
Mp{dńv bnruMlnych'

8. Szamba

-

tak, ale...

10.

Odpady biodegradowalne

Do ślnicciwyrzucany odPady organiczne (obierki' resztti pokarmólv. papier
i op.&o$,ania Z papicru' odpady zie]one). Badania pokaĄą' że i]ośó tych odladów
w całei nasie odpadów komunaliych wynosi Dawet do 45%. Aktualnie wszys1ko
iTafia na składowiska'

Kłżdy właścicielniefuchomości powinien mieć podpisan.l umowę z przedsiębio|cą
posiadaj4cynr z€zwolenie Prezydenia Miasta stołecfnego warsza\yy i p'echolvywaó
ją' oraz dowody ,apłati' 7a usługi opróŹniltnia Zbionrików bezodpływowych
pżcz okrcŚ co najmniej dwóch lat' Nie do|yczy to nieruchomości Przyłączon}ch
do nricjskjcj sieci kana|izacyjnej. Zbiornikl bezodpĘwowe na niecfyslości cickłe
powinny b}ć opróżniane z c7ęslotliwością zapewnia,]ącą deprzepełnienie zbiomika'

9. Odpady wielkogabarytowe

-

co z

nimi?

Jesteśmy zobowi47ani przcpisani prawnyni do zrmiejszania i]ościodpadów
biodegradowłhrych kierowxnych na Śkładowiska' To te odpady, rozuadając się
w warunk.lch be7tlenowych' powodują wydfielanie melanu i dwutlenku węg]a (gazów
cieplłmianyĆh) i sZkodZą środowisku'

Jesteśmyzobowiąząni również do zwiększanil ilościodpadów poddawanych
odzyskowi i recykhlgowi. odpady biodegradowalrc można poddllw1c odfyskotvi
poprzez termiczne przekształcanie z odz}skiem encĘii (np' w Zakładfie Unieszko'
dliwiania stałycb odpadów Komuna|nych przy u]- Cwarków 9. gdzic fe spa]ania
odpadólv wytwarzana jest energia elektryczna i cicplna)' noŻna lakŻe poddawać
je recyk|;lrgowi to prcccŚ komposlowania odpadów biodegndorva]nych a następnie
!vykor7}stinic kompoŃu'

Zmniejszając i]ośćodpadów biodegradowa|nych

na

składowiskach działam}

Zaleca się kompostowanie we własnym zakesie. w sposób nie powodtu4cy
uciąZliwości d]a otoczenia' ]ub przekazywanie do kompostowni odpadów roślinDych
powstających na terenie nieruchomości' odpady zie1one pochodzące z pie|ęgDacji
publicznych ierenów zieleli n1ejskiej oraz ogrodów działkowych Da|eży pr7-ekazywać
odpady wielkogabaĘtowe powinny być gromadfolc nie rrcz€śniej niż, u gld'ziny
wy7naczonym tefi neln odbioru' wyłączlic w spccjalDic wyznacionym
miejscu ną terenie nieruchomości' w sposób Umozliwiający swobodny dostęp
pPedsiębiorcy' Mog4 b}ć tez zbierane w pzefnaczrnych do tcgo relu kontenench.

p'Ed

ustawianych przez pfzedsiębiorcę. w}'znaczenie terminu

z

odbnn odpadów wielkogaba

przedsiębiorcą. Infomacj{ o tym terminie
powinDa być podala do wiadomości mieszkańców dancj nicruchomości poprfez

rytowych następuje po uzgodniedu

wywieszenie informacii na nieruchomości.

l0

Na terenach ro?,proszonej ,abudowy icdnofudzinncj i lelcnach rolniczych dopuszcza śę
powstałych Da lerenie nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących
? zabiegówpieIęgnacyjnych i upraw NaleŻyjednakpamiętaćoograniczeniu uciąż]]wości
d|a korzystających z nicruchomości sł fących do wspólneso uŹytku i n]enrchoności

spa|ani€

odpady roś]inne pochodzące zroślinporażonych pr7ezchoroby iŚZkodniki (np' ]iście
kalzlanowca 7Jatakowane prf,z szrctówka kasztanowcowiaczk) mogą b}ć ńwdeŻ spaldne'

ll

I

l. Zuź,yty sprzgt elektryczny i €lektroniczn}

Zepluty |ub zu4ty sprzęt e]ekĘczny

i e]ekhniĆZny

13.

Lckarstwa

należy odnieśó do specja]rych

punk1ów 7bieralria na tefenie miasla'

]b słnŃ dotyczy świetlówek i żarówek enersooszczędnych'

Pfzetenninowane. nicwykorzystde

Prawo zabrania wyrzucania tego rodzaju odpadów do zwykł€go koszł naśmieci.

PoDldto skIepy ipunkty handlowe mają obowiązek
staTy sprzęt

przy zakupie nowego tego samegolodzaju.

pżyjłćod nłs bezplatnie

Na

terenie m'st' Warsfawy funkcjonuje kilka stacjonaflrych punktów od|rioru
zuŹytego sprzęfu e]ektTycfncE) ie|ektronicznego w bazach iirm komunxlnych'
czynnych od poniedziałku do piątku w god7inach pracy firm' Funkcjonuje równicf
18 doda&owych punkbw fbicrłnia (po jednym w kazdej dzielnicy) czynnych w każd.i
sobotę w godfinach od 10.00 do lń.00. organizacja odzysku E]ektroEko' w wyniku
zawiftego porozunicnixz m' ś'Warsząwa uruchomlła równieŹ całodobotvy punkt
7biennia eleklrośnic.i czynny sicdctn dni w tygodniu. lnfomEcję na lenal lokalifacji
punktów zbierania rofrra uzysk.tć pod bczpłatn}m numercm lntblini] Czystość
0800 800 ll7 oraz ElektroBko 0800 000 080. Jak również na strcnach internetowych
www.elektrosmieci'B! oraŹ www'f om'włwp|,

12.

w

|eki na]eżJ zanieśćdo puntlów

14.

Odpady remontowe

rllr*!/t,p"lr.".IJł"

Baterie

od wielu lat w Walszalvie l'unkcjonxje róinicż systcm,bierania balerii. specjalne
|ojemniii do zbierania bateńi (rólvnieŻ ba|c i od tclcfonów komórkowych) znajdują się
najc,ęściej na leretrie szkół, urzędów, instyrucji. Możla.je ńwnież oddać w Sklepach
spr€daj4cych baterie op' salodki prasowe RUCrł s'A') orŁ w 7Jłł.idach foto8mlicznych'

t2

fbii)rki

lvięksmścj aptck w warszawie. W aptekach mozna równjcŻ
oddać bezpłatnie niepotzebne lcrmonrctry rtęciowe (lotaiizacje tych punktów
r: \l_on;e {$ u /onr sdu pl orJl { $ $ bip.wur\/J\' lubo:l
7|oka|izowanych

-l*4r. ''Ą|..

'

\.l"Jr..-\^. '"h-

Zbictmic qjpadów po\lstałych w w}niku prowadzenia prac Tcmontovych noże odby\Yać
się wyłącznie !v wotkach lub specjalnie prz}gotowanych p|7e7 prowadzącego
prltcc odr9bnych pojemnikach {kontenefach)' Podstawicnie takich kon!enerów
orltz odbiór odpłdów remontowych możeny zamówić u icdncj z nrm komunalnych'

t:l

15.''Zimowe'' obo\Yiązki

NaPrłwy pojazdów poza wańfulami naplltwczymi n1ogą b}ć pżcp.owadfanc
oblębie nieruchomości' jeżeli nie Po\łod|ją Zmiccz}szczcnia wód i g|cby
oitz uciłŻliwościdla ieszkańców' ZuŻyte cfęścii narcriał} ckspk)xtacyjnc pownrny

w

być zagospodarowane godnie z przepisanri'

17. ...a

starJ oddajemy do rccyklinsu

obowi.}zkicnr właścicielinicruĆhomości jest uprzątanie błota' śniegu i lodu
7 chodlików pobżonych bczpośrednio pży gra icy nieruchomości. Powinny one

hyć grumad7onc w pryan1rh na skraju chodnika od strony jezini' z zachowaniem moilirvości

o pozostawieniu wolnego przejścia
dla pieszych' Pryzny nic powiin) Znajdolvltć się na terenach zielen]. prry dr7elvach
i w misaclr drzew, w pojennikch przeznaczonych na kwiao oraz p|zy latam' h.
uTządfcniach energelycznych, sygnlr]izatorach światet'itp. Zakazane jest ,gamiłnic
śnicgu. k)du i bło1a ]ub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię' Zabrłnia
się ńwnicŹ wrzuc.tnia Zebranego śniegu i ]odu do pojemnikó\r na odpady.
odpływu wod} roztopowcj. NalcŻy panięLać

16.

Myjemy i naprawiamy samochód...
Porzucone' nieeksploatowane samochody Poza wąlp]iwymi wakmmi cstcty.znymi

oraz b]okolvanien miejsc parkingorvych \\, mieścies|a!o$,i4 istotlc Zagmżcnic
dla środowiska' Pb,ny eksploxtacyj're wydos|aiące się nlt fcwnątrz i P.ZcDikają.c
do środo\łiska (których przecięiny sltmochód zawiera w sobic ok- l7 lilr.)w oprócz
pl|iwa i kwasu w akumulatoŹe) zanieczyszczają g]ebę ] wodę' Tak] samochód zawiera
tcź w Śobie niebezpiec7ne urz4dzenia elektroniczne oraz Substancje slałe nie ulegające
biodegrndacji (m.in, gumę). co ważne: pozostawiajłc samochód \\,
s1relie.'

'ic

Mycic po]Łd(nv ncchanicfnych poza nyjniami dopuszcza Sięjedynie !v miejscach
o utward7onym podbfu i pod warunkiem' że powstające śclekr odprolvadzane są do
kfia]izeji micjskici lub do Zbiomika bezodpływo\\'ego' z któfego są usl'lvane zgodnie

pozbęd7ies7 się kłopotu. nie

lvyĄestfijesz sanochodu'

''Szar€i

Właścicie|pojazdu lvycofanego z eksp]oatacJi rnoże pŹekazać go lvy}ącznie
do prfcdsiębn)rc} prowadząccgo stację detnontazu lub przedsiębiorcy prolvadzącego
punk1 fbicrfii{ p()jazdów. olruymlje wtedy 7aświadczenie o prz}'jęciu pojazdu.
k1ólt Unozliwi jcgo wytcjcŚtlovaDie. l'rzekazując pojazd nie ponosiny żadlych
koszlów'Dodatkowc info'nłcjc nt ten temat 7najdziemy \' Biu[e BezpieczeństNa
i Znżądfania Kryzysowcgo Uvędu m'Śt' wars7awy. u|. Niecała 2. tel' 022 826 39 09
lub 022 827 l2 93.
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-18.

Psie sprawy Warszawy

19,

Mandaty
Regu]amin utrzynanja czysk)ścii porządku
na tercnie m. st. warszavy tworzy warunki do (cgo,
lby sto|ica była bezpieczna. czysla i fadbana.

Pod warunkienl jego przestrzegania przer ssrys1kich
będziemy lnogli powiedzieć. że Warszawa jcs1

\

?el'/}Ś icie qolicq c/}5|o:ci NJ l\ Jh ieJn"l.l|^|/)
Ie.|'.J Il,en|,/eLic ooo$ |l/tl|4c\ ( | pl,epi\Óu'
n1 Nd rJ\ e lror)cI spor/q,l/ono Reruhmin.
cfckają młndaty kaDe w M,ylokości od 20 do 500 zł
nakłxdinc przcz stmżników miejskjch' chyba nle

I

s,acuje się' że na terenie m'sl. warsziwy ż c około ll0 tys. psów wlaściciele psó('
innych zwierząt domowych ponosz4 pcłr.l odpowied7ialność za zachorvanie
utrzymywłnych zwierząt' Na tereny przefnacfonc do wspólnego użytku. psy lależy
wyprowadzać na smyczy' a agresylvne dodatkowo w kagańcach. wył4cznie przez

i

oŚoby dorosłe' Nie wolno wprowadzać psólv ani do placówek handlowych'
głŚronomic,nych' jeżelj wynika to z wyraŹnego ofnakowania, ani na iereny p]aców
Zabaw i gier d|a dzieci (poza wyraźnie oznakowmymi psami p'elvodnjkami osób

20. Gdzie szukać informaĆ-ii?

nicwidonych i PŚłmi opiekunami osób niepełnosPrawnych)'

Urzymując} ZwicTzęta domowe są zobowi4zani do zachowania śIodkńv ost.ozDości
zapewniających ochronę zdrowia i życja ludzi 1innych z\łierząt, a w ŚZcfc8ó1N)ści
do dołożenia slarań, b} zwierzęta te t'yły jak mjnniej uciążLve d]a oloczenia. nic fakkjcłły
spokoi! domowcgo inic zaniec,ys,czaty niejsc przeznacuonych do wsp(ilicgo uzytku.
Ulrzymując} ps}' koty i inne 7wielzęla domowe zobo\'iązani są do posiadłnia
waznego dowodu aktualnych sfczcpicń ochronDych. Psy przebywające nx terenie
ptzeznaczonym do !vSPó]nego uż}lku powinny posiadać identylikator trwłle
przymocowany do obroŹy un1oŹ]iwi.lj4c] ustalenie jego wiaściclela' Zaleca się tez
elektroniczne znakowanie psów (cZipowltDic)
l na koniec temat jeszcfe Wslydliwy sprz4taDie po psach' otóŹ właścicielezrvieżą!
domosych są zobowiązani do bezzwłocfnego uśuwaniłich odchodów z tefenów
pre7lrc7onych do lvspóllego użytku' Nie tżebl sfukać spejalnie onakowanych koszy
feb|ltne nie.rystości moŹemy wyrzucłć do wszysikiĆh naptkanych koszy przyuliczrlych'
Czym sprzątać.] Jeślinie mamy specjalnego fcslx\lu do sprzłiania. \lystarczy torba
fo|iowa' D|a chcącego nic trudnego' obowiązek tcn nic dotyozy osób n]ewidomych'
kor,ystaj4cych z psóN'przewodlikólv oraz osób nicpcłnosprawnych. korzystaj4cych

16

Wsz}stkim w szawiakom. k!órzy lnają pytania dotyczące czystości i porzqdku
Bł tcrcDic m'Ś. wars7awy p|opolujeny bezdata1y. całodobowy nrrmel tc]cfonu:

INTOLINIa CZ\

S

rOSC

0800 8ur

oraz adres młi]owy

ll7

infolinia@zom.waw.pl
Możnateż dzwonjć pod numel stfaŹy Mjejskiej 98ó'
Zachęcamy równiez do odwiedzalia stron ZarządLr oczysfczanii
www.zom.waw.pl oraz www.stol icacrystoicj.pi.
11

MiaŚł

z|dlą.lnik
LxXvII/2427l2006
Ridy D.*. waarawy

Uchwał:r Nr I,xxvII/2427l2006

Rady miasta stol€czncgo wa.sz|\ł:v
r dnia 22 czerwca 2006 roku

do uch\lały nl

z dńix

B sprałiĆ Rcgu|iniiu ttrzjIna'na czystościi porządku
na l€rcnit miaśtastote.Znego wań7A{J.

22.zeNca

200ó

t:

Regu|a4i!! utszi!!!4r]iaśzJst4ścij
na t'€renie Miast! st.'łe.zncgo warsarYy
Rozdziat I
Postanorvienia ogó|ne

Na podŚtawje xrt,:l ustd$y f dnia 13 Trześnia l99ó r o utrzyMnnt czyśościiPrzqdku
opińii ],ańŚIvovego
i' gmjlach (Dz' U. z 2005 l' Nr 2:]Ó. Po/ 2{X)8). Po
Poviabwćgo lnŚPćkLora salilrńlego i' $'aNzawje ^sięgnięciu
R.d. m'st. warsz!$y uc]ru,ala.
Regu]anri n

ut'ymxnia cf} stoś.i i Pol4dk!

sr

na tcrcnic

n

Śt waNu awy. Zwany dalej reeul.m incnr.

okEślasfczególoilc zlsaĄ ulrzyńania c4stościi lŃtfądlśu na terenić ń,st' waNzavy'

"3t

Usl.la się RelUlalrin utrzyman]a czy(ościi por7qdłu na tc|cnic
7ałąc.rik! do lchNały,

m's1'

wfis/łwy lv

brznlieniu

ś2

Tuci .fu. uchłda Rady m'sl waNfawy Nr xxxn,56/200:1 f dlia 8 liPca 2004 ł sl Nic
':
tobec
sfczc8ólowycb zsad utl7}nrlria c/,)'stości i ]a'/21rku ońf określenia wy agó
os(ib uLŁy jącycb fBieżęri doDoBe \' zakesie b.zpicczcństwa i c7}stości \! ]nieisach
publiczrych ni t ruic m.(. wslawy (D7. Uv. w(i. ivarowie.kiego Nr 203. pou. 54:15).
L]chv!ła $ynraga ogj()Śłnia w

od

dn ia

ogl()\^nia

N

Ijekoć w

\4
d a miesi.lct

s2
o]

ośawienalcż! P!/' to rof lrieć UstŃę z d.i! ]:] Mleśnia 1996 t' a
.:ł-nośL'ii Pr.lldk\ t en.i}lą.l, (D' (], Nr l]2. poz' ó22 z PóŹn' zm ).

Ż]

właścide|a(bnieruchońości rofu!]ie się plzcz to \!łaścicie|inieruchomoś.i
el]tiovań!.h $'uslawic z dni! |] vr1eśniłl996 r' o ,tr.!,tdniu.,"sbii
i poĘą.lku || gĄinath ti' |akże $spóhvtaś.icicli. Użytłownik.Nv sieĆftŚiy.h or.z

fur.!łun1u

iLdnosrki orgłnifacyJne i osoby Psjldaj1.c nieruchońości W ztządzie t''b użytkoŃaniu.
a także imc lodmiot! sladajlce łieruchomoś.iq omz o\oby sPra\|ulącć farząd lad
ni€ruchońością tlspóllą v rozumicniu Pr7ePi*i\r ufiwy f dlia 2.1 czctT'ca 199:1 r
. '.ldsnon.i loka|i (|}l' \) ' l f| 00 r Nr 80. poz'903 z póżn' 7m.).

D'ćniiku Urzędow'nr Wojewódzlsi NI.zo\'i.ckicgo.

życic picN'szcgo

'lgullmirricjesl

ńowa

r)

l.l

następuiątgo po upl}wie 14 dni
v Dzieńllik! UtzędoNyn województ$a Mazoivicckc8o.

U.h\,ala \,chodzi

l

3)

cickłch rozumic się P7el L() ti€ki polvsfające { domo\,ych
użqdfeniacli s.litdlych. grojnad/a)ńe pżejściolvoł bczoddyso$}clr 7bfunikach.
niec7,]Ś1oś.iach

prz.dsigbior.y rc7umic się PVef lo

przedsiębio.cę Po\iadaj+cgo fefwo|enie
Prc7ydenla nr.Śl' Wasza\'y na pto$('!.ic d7iała].ościw zaklesie odbjc(ni!
odpadów komunah}ch od wlaścicjć|inieru.honrości 1ub oP.óżljania lbn'nikóa
be7odply$owych i tra.sport! nic.zystości cic]rlych or.f pro$adzący teBo lodzaiu
działa]m(ć 7akład będący jedDośką orea|izacy]Ią m śwar\fłlv],

5l

domo$ych fuflDie się Ptzcz to 7s'icyęra tfudy.lnie pŹebyNaj{cc
tr jcso domu lub irnyD odpowicdnitn pomics^7e.iu.

^ierzłtlch
wfuz
z cznnviekicm

ut.zymyq'lnc p|rc/.ftdvieka w charaktcż..jc!o to!a|Zy\^'

z{ier7etlch goŚpodarskich lo^xnic się P|7c1

b

koni(lvxtć. b)db. jelenioivitc'

dlób' śvinic.owcc. koly, ps/clo1y, Z\rierfęta futcrkowc,
1)

l8

odpadach komuu|n}ch ' n)lu ie się pżez to odPad} 7dchrnNvane \y u!t.\ue
z dnia 27 k$ieliił 200] r' o odPelach (Dl, t], N| 62. poz' 62E u późn' zm')
tj odpady potr,sta.i.1.c w gospodxrŚt$ ach donioNyclr' a takżc odpldy tie 7awierłj{ce
odpadÓ\, niebefpie.z!ydi. pochod/łc. od inn}ch \'ytvóI.ów odpadów, któ|c
ze vfe]ędu n! swój chara(ler |ub Śklad są podobnc do odpad.W polvslający.h
$ gosPod.r(\rchdomo*ych

l9

w mnlch

a]

b]

l)

odpadów kom! nal''ych N!'odręlrnia się naŚttPLlitlcc rcdza]c:

biodegrada.ji rczlnic się prz.z Io odpad} kon)unahe' kr(ne Ulegaj.l
rc*hdo\,i tleno$,em! lub beftleio$enfu Pży udlia]c milrcorsźUrizmót!.
roś|ilnĆ()7umie \Ę pl7cz to odPady kolrulallre povŚtaj4ce nx Prywarnrch
lub publicTnych nuach ziclolych ss(urek i.h rriclegnacji orr ich uprlviania,
a także odpłdy pochodfenia R)ś|nrnego 7 ia.gowist omz kłody dżep i gxlęzie
ulcgające

ralegait

e na d,ogrch

lubllczrych.

2)
3)
4)
5)

tfielkogabaritowc rofunrie sę p/.7 Lo odpldy komu!a]n.. które ze \zg|ędu
na \w)je ro,miary |!'b maĘ !i. mogą być umieŚzcfone $' tyBNvych E)icmnik&h
z i'ylączenlem z!żylego Śplf9tu e|eln)'clnego i clcktron]czncgo.

rozu'nic s]ę pżez to odpł]y (ontr|na]ne, kn'.c 7!{icraią
skłldniki liebezpiecfle oMl Posiad ją s'łlścnvoś.i
ni.bezpieczle okreśione

nieb€4i€cznc

uslaNie l d.ił 27 kBielnia2(I) | o odPldaclr'
ńiesegregowane rozuNe się prfez 1o odPad} komunalnc nic poddanc

2.

opnkołanio9e |ofumie się pżef to odpady 7del|nio\lanc w usla\lic z dtria
1l lujr 2fill r o opakowaniach i odpadaclr opakowaniowych (Dr. U. Nr 61,

]'

1!

selekryvnetuu rbierlniu,

Po7 Ó]E z późn' fm') tj. wszystkie opakovanix, \! Lynr oPakolvania Niclokrotncgo
użylku W}.olżlne f ponowncgo Uż)'cia' sla|owiq.e o.|pfu]y kon nalne
rV rofumieniu p?.Pisós o odpad.dr' f wvjąlkiefu ÓdPź'dÓ$ Po\!\tając}ch
gl

s' p'ocesie produkcji opakoIań.

- ro7unic 5ię p|zcz lo selektywn]e gronżrdfone konnlra]ne odPady
opakowadowe: z papieru i tektury. 7e s^ła he7baN,lcgo i ko]otoivego. z ti'olfyw
sftuczn)'.lr' l mcuij. viclonalcriilotlc oE !]fup.kowfu'iowe (!]pźldy 7 paPieru i l]:ktul]'
sulorvco$€

zu:łty sprzft elektryczny i cleklronic7ń! lo7umic się przef to sprzęt
wyńić.idry \, /!ł4c7niku nr l do ustarr] f dnia 29 |ipca 2()05 r o 7uytym
spr4cie elcktNcznynr i cl.kt'onicznylr (Df' U' Nr l8() Po, ]495). pochod/ący
z gospodarstł dońo1v)ch |ub / innych ŹŃlcl. któ.y zc wzelędu Ia chirakrer
iiklśćie\l podobn) do zużyi.go sp.zętu lt{hodzą€go l goŚti}tdr\lw domowych'
stmowią.y odpad} koN|ńalne wro/umieniU p'.irisów o odpadach'

utr7,Jmlnia czJ śośCii polządkt na tcrcnic nicruchomoś.i
'!k.esie
i czcścinie.uchofuości pr7eznlcDtrci do użr'tku pub|iczncgo

l' w

s5

z

wytllorzoly.h !a

lećiie

i

mctali.

odPady bśli'rnc.
odpady f rentonlów.
odpadl, * iclkoeab..yto1v..

odpadynieberpiecrne.

(r) odpady ł Fstacj u użytcEo sprzęlu elektry.zDego i elektro.icfnego'
w dlodzc sclekrywnej zbiórki f lereiów służą.}.h do uŹyLku Pub|ic7ncgo wydziclcnju
f wyLwarzanych orlPadów komunllnych PodLccają odpady surołco\le. o klól]rch
moiva wus1. I p.

L

WŚfy\tkie bal]Ź w}brate

'od4c

odPadów suro\lcowych. o których mo\!.

27 odPad} licbczPieczle powinn) być zbielane

['tern n.ch uzgodnnńyĆh f przćdsiębnnct

s

usr'

l p' l

i

odbierane W sPov'b

t7

Zbie.anie odp.dólv koifunaliy.h po$'\t }ch {' \uniku P.os'adzcnia pnc rcnrolto\lych
może o]b}s!. się wylącznic ł Nolkach lub specjahie pżygoloivanych pr^f pRNvadaśEso
pra.e. odĘboych poje''nikach 1konrćnćra.h),

I

śs

odPady wiclkogabalytove połinny być gro łdfone ńie wcześniej .iŻ 24 god7in}
pżed {,Zna.fonynr Leminem odbiou wył{cziic s'slccjallic wyzla.zony!! nrje.]s.U

ł sposób umożl]siają.y ŚQbodny doslęP Pvldsiębiorcy'
wielkogabarylowe nŃg1 być 7bjcrunc s' plzeznaczonych do lego cel0
łoDtcncrach ustawialych Pzez przedsiębior.ę w \'yfńac^n)ch lemi|raclr na oklls
iiedhlżsfy niŹ 2rl god7nry ispcłnjaj4c],ch ogó]nc łannk] oklcślo.e \,re8ulłmiJlie'
wyf.ac7enie tc.nrinu odbioru odpidórł wjelko8abaryIowych n.nęPuje w ufgodnićnlu
z przedsiębiorcą' IlfornłcJę o l}In teminie Podde Śi9 do wiadomości micszkańcólY
nateEnie danei nicluclromości pop.zcf wywieszelie i.fonnacji ia nieru.hoD!)ści,
na

3,

2'

flieruchonn)lci

]'

.1'
20

7

t.rcnjc nicruchomości

s9

śnieg i lód 7 części nicrucbonbści przefnaczonych do uŻ}1ku publiclnego
powinly być grolradfole $ ńiejscach. w kn'ych njc poNoduią zakłóc.ń rv nlch!

iasta slolcc7nego warsza{'y

dfudze Śelekl}wnej lbi(fki v}dzlclc.ju
odPadó*' konur.l'rycb pod]egają:

oPakovlnńwc

olakovanio\re $,ielomaleliałoFe.
iieopako\ ann\te odpady rplPieru itcktLLryl

z ,nsnfeżńicń l

Ś4

]\'l

opakowrnioee 1 p.pieru i Lekruyj
opakoNlniowc zc szkla bczb.riln.eo i koloroivego.
opakosr!iove 2 two.fylv Śfluclnych'

l, Bkno.

olgaoiflją sy(enr selekry q nego
7hicra.ia odPadó\' komula]nych irea]izują. wraDfuh pon)funien, se|ektywĘ ńiórkę odladótr'
la terenach ogólnot]oslęP|}clr'
N imicniu

f)

odpady
odpady
odpady
odpad)
odpady

mo8ą być zbierane łącznie'

ś3

odpady konuix|ne Połsrałc na tc|!. ic nicrucholrości zbie]"!e sł selektj,!uie,

I,żedsiębfu.y Ljfialając!

a)
b)
c)
d)
c)

2' odpa.lt

Rozdział u

w}rnagania s

odpa.ty \urosco\rc:

PjeŚ7vch

|ub

pojazdó!

u'

s|]osób unDfnviaj{cy

ich odbiór pżel

PrfcdŚiębnfcę,

RŁxo' śnic.lri lód z chodnikó\' polożonych be4ośrcdnn) PŁy gra.ic} njcruchomości
powni'y blć !.romadrcne \! ||.}zDiach na skaju chodnika od sfton) jefl]ii.
u Z.chow.nicm możlis'oś.iodpb$u Nody fuZloPowć,j. Po7oslawiaiqc s'olnc pMciścic
dla piesfycll' Pryfmy .ie powinn! znaidowa: się m lerenach zjeleli. pży dżeya.ll
iw
drzcs. \' po]enuikach prrezna.rorych na kwialy oraz przy latarnirch,

'njslch ćnergetyc
urf ądZćńitch

jyc!] j Śygna]lzator.ch światcl itp'
lnnc z..iccf)sfczcnia f lrie chonrości ichodiik(nv na|ĆŹy u\uwać v nria.ę Pot|.7cby
Z1kMuj. s]ę zgfulifu'in śrieg. ld]u' bl( a lub inn}ch znis7y\/c7cń z chelnikó$,na jczdn]ę.
21

..ł) Źoftym

tr0

1' }'tycic loj!7dow mechanic7nych pofa ńyjniańi dopuszcza się jedy!]e iv micjsclch
o Utsardzon)n podłożu i pod vanŃicn. żc low*ające ścickiodprolvadfaie
są dokanaliacii nrieiŚkiej Iub dÓ lbioriikł bezoddywoivego' z którego s.l usu\lanc
fgodr,e

u

reg!'tunltem.

2, Nalrraw) p()ldzdów nechanicz!)ch poza vfuszt.taDi napru\lclynri nn)gl być
przepro$adzalc v obrębic nicruchomości. ieże|i nie spo1vfi]ują fłnieczyszczenia s,ód
ig|elrr orł u.iążlivościdli
Zużyc cz!ści i nutcri!ł} c]rsPlullacyjne
'nieŚzkańcół'
/ odrębty]ni pr^piŚanli'
wimy być z.goTodarcs,anc 7godnic

slr

Dopuszcza się 7 zastl7cż.nicm ś2ń . na leienach fuZproszonej fibudowy jednorcdzinnc]
i lerenaclt roldiczych sp.lariie poza instala.ianri i uuldzcnirmr powslaty.h na terenie
nlcruchomości odpadóW fuś1iiny.h pochodfących z zabieeóv liclęgnacyllrych i uP'a\
pod warunki.m o8ran]czcnj! uciqżlisościdla korfy\tających Z nien'chonośc] Sfuż{cych
do NsPólrregÓ

5) cze'Nonylr

2. Poje riki

3'
I

zilieżęton

większą częŚot]nvością opróżniani!

s

lostac] zuŹytego sptzęlu eleklry.fnego iclektnrniczncgo'

ś17

l.

Na kudej

L

polennrikÓw doPuszcfa się stosoiv.nie do Zbiórki odPadów wortów llast-iko\,ych
o pojen'ności od 60 do l20 litriN, pr7y zachorvaniu koloryŚryki i of.acleń jak w s|5'
Dopus7c7a się stosowalie dla potŹeb selekry$nej 7bnjrki odPadóiv su.ovcolvy.h
po.]emikó$' Nie|okońÓnNvych Pvlfn&7on}ch do ś]ck)Nnego gromadzenia knku n)dĄÓw
Mpadńv Śu(xlcowych' Zasady dolycz4.e ohł.fcń i kolor}s*i ŚtoŚlic się odpotliedlio'

nieruchonrości zln eszkalej ]ub. na kt{ircj prowad7on! icsl działa]ność
eosFdfu.fa musi być. co 4jńńićj jćden Fjemnił na odPady konn]nalrre niesegegowżne'

w

fabuL|osie jednorodfinnei

oIŁ w Plzypldk.ch braku lloŻliyoścjuŚLawienia

sl8

Z obo$iąflró[ *ymienion}ch w l|5' \16 i.s17 z\'olDieni

2)

|'

pozostĄchnic\cg|tgowanych'

śl5
Dla Potrzcb Ścjc.łrysnej 7bnjrkiodPadóN ŚurołcoBych Śtosuje się po.jcmnjł i odPowiadającc
og(ih!ynwa nkom określonym w rc.g!1aminic. ofnako$ane następttlą.yn'i kolo.an
1) nicbjc'km - pyefnac^ne na odpadowe opako\'ania z papicru i tckfury oż Płpier

2)
3)

tektrę nieopako\'an]otlc,
bialym pvcln!.4ne na odpad(Ne opako(aria re szlda bezhuNncgo,
ziclonyn PŻczDlc7onc nd odPadove lĘakoŃaiia fe Śzk]a ko]otowcso.
i

))

Śą Wlaścicielc nic^bu{]ołlnvch

d/i!łcł budoN]alyclr do czas] roz!Ęczęcia budowy.jeżelina tercnic dzialki ni. .les| plowadzona
df]iłahośćgospodalc7x olJ7 tvłaścjcjclc df]alek reheac)'jnych pofa ÓktŚen odkvictlria

). Nicr!.homość ńa|eŻy qypoŚażyć u' dostarecztrą ilośćpo.jc'nDiłów ŚłuŻ{cych do fbierłnia
odpadów komunalnych:

lrateriatóv

doŚtęP do odPadÓw

niebc/Piec7nych i odPadów

\szys&ich mic'zkańcó$' dlnęi nieluchonn)ici'

It4
Nt nieruchÓńości fabudovłlej bu{|yŃiem lub budynkani Bield{)ka](xvylli.
N któl]ch fam]csfkuic PoDad 20 mics7klń.(is ńa|eży uŚiaivić poje]lniki. odp.dy
nie*grego$anć o 14.f'ej objętości. o najmlicj 1'1 nf lub mnie]s/ej EromPenŚowłnej

z

popiołu. żużlu. gatęfi' gnuu budow|anceo. odPadów ivielko8abarytowych' odpad(]w

s13

dla

i sj/konalych

W pojemnikeh i kontcncrach na odp.dy komu'al e lie grcmad' \ię iniegu. lodu. gorącego

oraz na drogach prblicznyc\

od 3.5 do 36 nr]' PojcDniki i}ontener} mu\f1 być doslępne

być zbielane jĆdynie w \^/.llryclr
lrudiop.h'ych pojemnikrch Iub łonlcncraclr.

i konlenery muszą nieć końnrutcję
noż]nvośćutrzynrania
^Pewniai{q
w}aś.iwego Śtanu sanillnrceo, unicmożlis'iającą
lvydonawanie Śię odpadóN
pod \,ńwcm wiatn]' deszczu i imych cfynniklnv 7ewnętrnyc]r onz Uniemożliivirjąc4

Rozdfiał III
Ur.ąd,enia p.?Łżn^.x,ne no zhiĆra'ia odpadów komuna|nyd na tercnic lie.uchomości

ł konEierów

$16

odrdy komua]n. no8ą

i.h

wlŃcicie|on nieruchonDśĆi z.leca się przy uŚalaliu rvc\lnęl'nych fa\ad uLrfyrnrńi!
potządku w obrybic nicruchomości u$1g]ędnjenie w)ńłgŃ ivynikl']q.ych z !€.gulam]nu
ofupodfu e ]ch do wiadomośc] lncsfkańców PoP7cz wywie\7enie na €Mie .ień'.honości

o,o5 do5rn],

pLfefńxc,one do lbjcrania o(badóiv suroivcosych powinny fabc4iec/!ć
|ucd lcgatyivnyli t'plY\'e waruńk(iw itnost.crycfnych
Pojemniki Ńavir Śi9 ta uLward7oncj Dovic|zclDi' co u]lofiwia ]ch fałal]Unek i rc7ladlncl
tc odpady

Poicmnitj

s12

Biorąc za Podst.lvę wiclkośćo,o5 m] jako średliąilośćodpadó$,konula]n}ch
syrwa.1łnych Nciągu tygodnia prEz jed!ą osobę zmics,r(ująq na terenie nducho oś.i
uslala się pojcmnoś. poicmnikóy \lużący.h do fbierania odpadów koDunalnych:

pżeznrcfone na ,bierdne łą!/nic odpady surcwcowe.

ó) brąfovym prfefnacfonć na o{]Pad} u|esa]ącc bjodc8mdac]i'
Po.]eltniki polviiny być o/nakovlnc naPislni okJeś]a.]ąqmi lodzaj odFd(nv. nl jlki \ą
pl7e1nlc7onc Na po.icm!]kach \'jnn. być uniesf.4na nrfu|mlcja zaw]c|ająca !żi!ę
pżedŚiębiolcy będącego wldścicic|.m hb Posiadacfenr po]ennika. logo, res i telcior
jłccgo Po icnmik p.zedsiębiolcy'
'ńgug!'

uŻylku i nieiucholbści Śąsiedni.h'

warunki mzmieszczuia i trtrzJmania tJ(h ur74d7ćń

pŹeaucfone nl odpadowe o|ako!.an]a z metali. trvorzyw Śfluczny.h o.al

wieIomltc.i!Łx!c'

2
3'

$t9

L]./ąd7c.i! służąccdo fbiera!]a odpadóiv końUnaliych, N tynr równicż komory

iv

i

szyby

bu{|}ńkach. whścicicl nieruchomości !t|zymu.e v odpoaiednin stanic
te.hnicfn}m. Śa.ilamym i polządkowy'n i plrdd.je.]e def)n|ekcji'
Pojelx kj i koltele.J Śł!żąĆe dÓ 7bió*i odpadów komuahych pow]nny b}ć ńyle
t def}n|.kowane Pr/Yilimnici 1 mz w kivMtale \,lłki spoŚób' xby .ie dos7ło do
'każcnia
łodkm] myjąc)lri i dezyn|ekL!.}cynri miejsca w}łony$'aDia |c.j czynności'

zsypo\le

N'liejŚca. gLllie

Po

l.axluiq sję pojcmiki

i

konle.ery należ! ulrfynryw!. w

cz'ystośc]'

kaŹdorazoN'Yln odbiorze odpadów komunaln}ch dokonule się uporządkowfuia
nrićj\ca. gdlie
się pojcmnik] (kontelery) or.f lerćnu. na kórym wykonyva|l

^ljdują
byll c7vnnośćodbioru
odpadólv kolruMlny.h'
2-l

l]
2]

$20

t.

P{iemniki i kontenery poivinly być ustNvionc w miejscach t wo dostępoych zarółno dla
zbiel.jąqch odpady komu.a]nć jak i d|a ptzedsiębio..y odbicĄ.pcgo odpady tolnlnalne'

i innych

L w

i

zalicczyszczcń'

prlypadku ńienożnoś.iusyfuowania pojcmni*iN

i

llb

sfkodę

5'
6'

Po]enrniki

]'
f'
3.

j kontelcly. w l((jr}ch sonadfone Śq odPady komunaln. n]c polvjn.y by.
ko unikac,llych takich iak iczdnic, chodniti. rdloki parkingore

usytuowane w ci{sach

ti 21

Na do8ach public7nych oraz na lelenie ni.ruchot]oścj. na któ|ych znaid{.} Śi9 ob'ekly
s1użą.e do UżyftU plblicznceo, w lym na lvewnętl7ńych dfu!acl' osiedlostch. nalc7y
Ust.wjać hrdnopJlne Bienrnjti lub kosfe u]icare o pojcmności od ()1)2() nl do 0'080 !!
l'rjefuliki ]ub kosfe, o kórych mow! w u\t, l ()fńieszcza się iv s.zcgóLności ll7}
ozlakorvanyclr Pveiścidch d|a pieszycb. pżysl.nkach komunjke}iiych ojżżw nriejscłch
o duŻym naĘżennr ruchu

picszceo'

uLicfnć polnny posiłdać kolstruncję unlcnrożli}iajxsł wydostav.n'e
się odPadó{ pod vply\,Ćnr lviatru. dcszczu i inny.h cfynnlikóŃ ze\Uęl'nrch

Poicm!iki lub kov€

Ulurę

doslęP

ludzi. budylkótr' bądź pojydÓw,
odśąpienieod !vym..gań okrcślo.ych Ń usL. .1 nŃże naslqpić $,drodzc porczunricnia

N

] {x[śi! sit nłslępu.l!c. nraks)nral.e iloś.iodP (n\' (omunrl.t.h

ulcla qcy.lr
bn]degr.d.cji dopuslc^'rych do sk]adosania rr s|ładosiskach odpadó{:
l] * l)k 2(IJ7 90ł, i\raAoqo) .rlkotr,it.] iloś.i Ńpłdó\ llegdj+y.h bi()Jeg|.'LlŃi
\! stosunh do NytNorzoiych rv l!95 r)ku. ro \Lrnowi t0 1, l\vaeorlo) cdkoirire.l
i|')ś.'o|P ]ńv !lc!a|+ych bbdc:|adacii.
.]) $ Nku 2003 7')? t!igoL(, cłt|oNile] ik)ici dl]ldlnv u|.e..]l]c\!h biodeg'n.|.łi
w \Lo{nku do u'}tŃovon\ch \' 1995 .oku. co nanowi 60% lwagow)) caikoNjL!''
iloici odPadós Ule!łjqcych biodegfu dJ|ji.
l) \ ()kU 2()09 74% (\łeowoj ..iiosm iloś.i ol]Padó{ uległą.ych bil cgad ii
N do\Unku do \I)t\volzon].fh N ii)95 l)ku. co slato\,i jó9. (trxgo\ł, calko*itci

Przedsiębiorcę'

iloś.iodpad(n! u|ćgxj.lcych

.1)

nicruchomości. w Lym:

odpadó$niese8rc8owlnych'

odpadóWwie|l'ogxbary(Ny.h'
odpadów'lnontotr'yclr,

czy(oś.i i porządk'' wokół lojcmnikÓ$ (konlenerós)

1! l)ku

\

2

sto$bk!

L]o

hn)d.gla{laL' jr'

9l (\'aeolvo) całlowlej iloś.iodPldlnv uE!|ieydr bnnbsfudrij
\Y)t\\ovonych w |995 lotu. co Ślilovi 509 (l!łgowo) ca|ko\nej
Ó8

Mrks],nulny dopuszcf.ln} pofnnh \kl do\lania odpld(nv kolnlnahyclr u].eają.y.h
bbdegr ź[li odeb!anych p'c7 P|zcdslbiorcę f lerel! 'n' \ła.\Z!w} olrreś|l sjt
Zsodnic z plalelr gospodarki odPat]anri' ]r./y]mujŹ|c ?! PodslNvę docc]o\,e ilości
odFdln\ dopu\^/onych do składoślnj,t' j,t'.h 2007 20l] orż uuirł PŁć|sifbnry
W ]}"nku

)ł

]()|()

i]oici odPadŃ ulceajllcych biodegladacji.
5] Y'rcku 20ll 6] % lv|go\(' clł(o\'j!ri |o(.i odpadóv u]e8ający.h bbdegldlaji
\! \to\unłu do \}t\lolzon).h Ń lq95 ful'U. co śan.$i :17% ($Jgowo) całkow tci
iloś.jodpadó{ ulegaj'Lyclr bi()Jcgradlti|'
plf)j]nui4c a pod\ta\lt nkr7cnił dol)cz.lcc \'yrv.!fłlir i oglani.Zx.ił il()ici odPLdó$
konn!].]']}.h !]eeając\.h biodegndr.ii |ien)$anlch do słhdoNln r. \'skazanc N fa|a.zniku

zcbranychŚcletLywńićodpadó\'$uoilcovlcL
odpadórv loślimych'

lLrb kotrtctrclós' ora7 ull7y]nanie
jednakże nie rzadzic.j niŹ:

2l

Rordrial \
Nt!|ś!nu|n] pozion odpadó$ komuDalDych degaj4.}.h hk'dcgrldlqii
dopuszQonJ(|l do składovania Dff skłtdo{iskach

$22
iniecfys1okicieklychz nieruchomości jnożc h}ć dolonysan}

o{lPa{l(nvniebefpiecznych.
zużytcgo srzętu clcłtryc/ncgo i e|ćktroni.znego.
! tal/e c4$rliwość.db]o cdpadó\! komunah\th nic\esEgo$'mych fpdnq z
'eeuL.nnlcm
zaśpozostałyclr \! nrilrę Pol]fcb'
poj.!injtń!
odPady. pownlly być odbienne z częstotllłości{ 7aPewniaj+cą nieprzepenri.!ie

]aI

's
ł pojenlrikach
hb koszach UIicl.vch /
'crcnln!
okrcślo!!.h N lj]]] \inio odb)'$ł. \ię ł mrar! ich nlPcłnicni{ oc żldzicj 'edD.k niź
] laf
nl |!d/itń s sc/onL. ]csic no zinołur i2 mf) !a lrdlićń !v sclońie si()\c|no |ctnim

t,\uwanie odPad{nv gomd7on)ch

!]mo\,a lub umowy na śviadczelie Usłlg odbioru odPadó$ łomunalrrych f nieruchon'oś.l
powinn' określać zakes obcjnujaJy odbiÓI $Śfynkich odpadów posstaiqcych .! tcrcnic

l)
2)
])
4)
5)
ó)
7)

2.r

unró$ o klóIy.h nxŃ!ł s s22 Usl' 2 i 5 ('al do$od.N 7aPłrty ptfcdsiębiorcy fa us|lgi o.|bioi]
.dpnd(n\' koDuna]nlch o|0z zr ol'óżnianie i Ny{'óf .ie.fysl()ści.iekl}.lr'

'

łył+fnie pŁef

z Prfeo$ęDl'c4'

wirś.iclcl n'cru.hon'ości obos,iązant jćst dÓ PŁechos)wlt|! p|lcl okrcs co najnoicids'ó.h

Rozd7iał lv
czpstotli\Yość i sposób pozbyłlnia Śi9 odpadó{ komnna|nych i nieczJstości ciekłlch
z t€renu nieru(homości oraz lerenó{ przcznaczonycl do użytku public7neg
odbió.odpadós'komun!lnyclr

nadrval}so{lnic / bud}ikótr.cdnoLodzin|).h.
na tYdzi.ń z bud]'ok{nv {ie|dodziii].h

uzlodniontor f plfedsiębiorcą ltlb $ !nidę potvcb}

na \'tasnej
zarŻ.ldcy dR)gi

4' Pżedsiębjotly zapcwnia się. {'ufgodnionyn 2 !i1! tcminic. strotŃdny
do pojeńnik(iw i konte.erów. umoź]it!]ajls ich opniżnienie bef .arażania !.

llz

l|ri{).]iki hĆ/odP\lvo\! n! nicczystości ci.k]. polil!]y być op(iiniane l c/f,\loLLjsością
zapĆNnia ącą niĆpŹepellrienie lbilmikl bc^d|]t!$o\.so' \a opŃz!ian]e zbio!rikói
be/('dP\a|ow!ch i tQnspo.( nic.zyslośc] .iek|ych N|aśtiĆie]!jeruchonł)ś|ins'icM

konLeieró$

nieruchoDośc] nal.ży u7}skdć fgod! $łdścicielainnej nieruclroJności
n! usrawienie poje nikó!' na ich le!e!ic'

|

LlŚtr$źllić (tlP (nv \lic|kogf'bary|or}ch' EnoltoNrc]r olu z!4{eeo spźflL| elek(ryczŃgo
i clckt|lnicfncgo \nuo odby{.ć się o(reŚowo fgodnie 7 ogl{)s^n!nr h!|lnono:rlnrcnr

koltenery mlcży ustawić \ł 8anica.lr nieru.honości. z zastrzcżcnicm
uŚt 3' na h!a.dcj' ńwnćj Powierzclni. zabezp]ec7a]ł.c] Pr7c.1 ńjcraniem się wod!. bkna

Pojeńuiki

| ]1Lf

usłu: {'.oku poPrzcdni]n'

2i

U{l7iat prfedsiębn]rcy v rynkU usłu8 st.noiv] i]olaz masy njcscgrcgo}'lnych odpad{nv
komunaln)ch odcbEnlch Pr7cf Pvedsiębiorcę i łącznej d'aŚ! lych odpadów odeblany.h
f Lercńu ,(' watŚfaTy \! danym roku'
M]nnnaha Prcccntowa ibść odPadó\! kotutdlnyĆh ulegający.h biodeg'2da.ji
pżekazana pżef pPcdsiębiorcę do od7y\ku lub uies7kod]i}irnil f wyt4cfenicnl
skłldowania określÓna jesl lv f iłączniku'

InDe rYxmaEania

l'

Rofilzi!ł YI
łJnikaią(e z p|anu gośpodlrki odpadańi
ś26

Zaleca Śię ko PostoNanje \!e wla$rtnr z!k'!Śie' w vosób nic powoduj{.y fi.iążliłości
dl! otoc7enia. ]ub Pr7ekżvyvalie do koltpoŚIowni odpadó\, lośLimych powstająctch
na leleoie !]eruchonośc]'

pielęgnacji publicfn}.h te.enó\{
otłz o8fodós' działkoivych prz.kazyNłć nd]cży do ]roNpoŚ|o$ni'
DoPus7cfa się \Pdanić odpadlnv fuśliniycb. jeżel] pocliodzą z
pizez chofoby i szkodniki.

odpady ljcbczp]ccznc gonadzi się naś9pui+Lo:

)
2)
]])

|eki prfeledDinopłne \' punktach zbiót'ki zloIal]zowarych w aptckach.
fuż}tc batcic u's'}7naclonych Punkla.lr lbn'rkl.
fuŻ}le al(u ulaory iv p]a.ówka.h handlo\']rclr oraz w $cjach ob\Ł'gi I naPns')

4)

salrochodó\!.
inie odpady niebezpie.zne w przefnaczo'rych do tego punkt&h 7,bjórkj

|

u

lriejŚcu
'1.

8'
.'

2. odpad], rośhr.e pochodzące l

]'

Na tcrcnjc nicru.holroś.i lroże przeb}wać na $lobodzic P]cs. o ile pżebywanie lakie
lie jesr uciążliwe d|a \1sj!dóv i iln)ch osób. a ieiuchonŃść losiad! ogrodzcnic
unicmożljs'i{jące pydostanie się psL pold leren nicruchomości. Polad|o \,widocfi}il
ieŚlcza się tablicę osil7cgawczą'

w miejscłch ]nalo uczęszczlny.]r p'fef ludzi dopuszczx \ię lwolnicnic Ps. zc sm)cz)
1 ka8ańca lod lvan'nkien lacho$'ani! P'c7 \ł!ściciclalub op]ekuna Pełńej tonldj

zacho$ania p\a 7! N}iątkicnr psów rasy lun.nej fa agEsy$ną lub nricsz!ńcc tych ms.
ttórc muszą mieć lałożoiylQganićc'
Psy ńogą być l}'ohnonc zc lnyczy |. obszarł.h $yfnaczon}ch.

P''

l)

\

ii|'n).h /n'eżc'

J' '.}''1..|'''{.Jt

'!'

do P|ac{jwek handlos'ych, 3astrononiczny.h i n'ńr.h obic(rów wsPó]ucso uŹytku,
,. . L v rnil " / .) ..? r.r.,.? l. \rr ,d.
'o
'.
gieri7abaw dladziccj'
2) na tereny pla.ów
lo' Pr^pisu ust 9 tric stosrje się do p\ó \ -p.feu' odn l]tóq osób !ie$,k|olr!'Ćh
i psów{piekunńl oŚib niepeł.osy.avnych' Psy t. muszą posiadać ryy'ne o7nakowatjc'
]|' Znbranla się Pozostałialia psó\, i iniyĆh 1s'ic71t u' obĘbic n]erucbońości
n]czamieŚzk.b.b lub iie yrkołan}.]r

ś30

l,

qnębi njc utrzymuje się Ń rejonach,

2,

Dopls7c1a sję utPymy\ralie gołębi v rcjonach. \! któryclr występuje zabudowa
mieŚzkmiowa. jeżć|i nie ]eŚL to uciązli\lc d]a ]udzi. a ladlo nie powo]lje znicc7y'zcrcnia
tel enów

llzczn.cfolydr

do \,spóliego

{

kL(Ąch s'ystępujc zabudoiva miesfkxnntrla

użltr ofu

nicluchoDości sąsicdnicli

ś3r

Ulrfynrujący l1y łory i]nnc 7rv]erfęfa domowe ZÓbowi1zani Ś1 do poŚielaDia dowodu
akrua]'rych srcfcpicir ocIuonnych iltn)lganyclr bądź zlĄdzanyclr pżez odpowiennje s1użb!

Rofdział vII

obowiąfki osób utrfxmujących z$icrzfta domorie

1'

li 28

Ul.z)mu.jący z\licrzęta dontNe ponoŚ/ą F1ną odpoviedzialmść za zachoillnic

yńyrvańycn f wleżąI'
7wjcrz€ta domowc \ą fohowi+x.i do Zacho$alia środkós osnożności
f.pewnja.]ących ochrcnę zdtowia i życia lud7i j l.n}ch fwierf4| olżL w sfcfególności
do ddożenia śam, by lwidzęla le by). jik naj'fune.] uciążliu'e d]a ot@fclia i lic 7akłóca!.
spoko]u domo\le8o i njc zarjcczyszcfa! miejsc Pr7c7nac7onlclr do Bspólnego użylku'
uLrf

2. tlt|7ymui{.y

l' Urzy'nujący zsierzęia
2' Z\licrzęu agresy$ne

$29

domowc m.ją obowj?.k st!łcgo ! sł(ec^eso doloru nad

ilńl'

|Ub ńogq.e wzbudfać zagroźelie dla otocć a winny być
pro{adfone lojcd}nczo. v}łłc7njc pr7el osoby doroste' ZŃierZęIł te n]uszą być
Plos'adzone w ŚpoŚób fape\lniający sprłwowanie lad limi konfroli.

3 UlŹyNllłcy p.lęczaki' o$ad}'. gady' pł'y. pt i i i|rne fłićżęlaegknyczne \' lokaLach
miesfkahr}ch i użytkowych obov]ąf.|i są zabefpiecz)ć jc llzcd w}dostanie Śj9
Z\ti€rz9ta ĆgzoĘtu r m(Ęą być

poa lokal jedynie na ułilzi lub $ Lla(@
'1'
'ł?rcFadzDe
uŹylku Psli nł|ćżywypfuwadzać nł sDyczy'
5' Na tercny pżeznaczolc do t,sl]óllrcgo
r łgresywne nadto

i' ka8ańcich'

$32
właścjcielezwierfąt domow}ch 51 7obowiqzani do bezzwłocznego usNvania od.hodó! tych
f*ier/łt 7 tcrcnów przefnaczolych.|o vsPólnego u')'ttu' odclrody laLeżJ ulriesfcfrć {
ozmkowan]rch pojefunikach, kos^ch ulicfnych lub poje'nnikach ia nieŚegregowdre odpady
kon]uńalńe, ()bowią7c]r tcn nic dotycfyosób e\'ido'n,ch, kov}sLajalych 1lsów PźcNodników
oru7 osób nicp.ntoŚprailoych. koż}Śbjłcych 7 psół opickunós''
!i

mic jscaclr

l'
2'

Pżcznacf o|Ych do ivspó|nego uż}lku'
$

I'l

PŚ} pr^byvającc na tcrc e pżeflaczo.yll do w\Póhrcgo użytku l o$jnny posiad.ć
idcntyik.tor. rivale pży!n().Ówany do obrcż]. Uliożbviający Usta|enie jcgo ylaścicicl!.
Zale(x si9 elektlo.jczrc znrko\,alie psós (.fipo\IlĆr'
Zwicrzę p]zeb}$'ajłce na tettie Pr7e7nac7onlm do $sŃlnego użylk! bćZ oPie]ti lĘd7ic

p.fcviefnlre do schrcniska d]a bezdon|y.h f}ieŁąl' a
zoo]o8i.zne8o bądŹ ŚchlÓiiŚkI

3' Zabrrnil się

g.zcbania

lwier7ę.yc]r i ich części'

f6

r.]

Prly Prclvozic iPrclosfeniu z{'ierząl donlN!ch utD!mującyje zobou'iązanisą ŚIoŚNLt łodki
ochrcny iiezbglńe d|a belpicc7cńś$,a ilnych osób i z$ierfąl olŁ d]l Ut'ymanił czystoś.i w

esZo1yc7|c oddfue do ognx|u

z}łok 7wiclzłt dońow}clr Pof.
f7

grebowiskanri zqtok

Rofdfiał vIIl
Zasadi utrzymJqlni! 7$ier7ąr gosPoda.Śkich

ZaĘcfnik do Regu|nminu
cele \ł Zakresie ograniczenia itościodpadów komunalnvch

{3s

l' Kof!. f{ierzęia lutc|ko\!c. dn'b mogą by. ulrltllr.sane n. tereoach \!!łlczor!clr
l PIÓdtrkcji rclniczej wyłllczuic $ obicktach /anrknistych tak aby d]e droPlr
prfcdostł$aĆ \ię t! drogi. tc.eny publi.fne iptzeznaczanc do \!sl)(jlncso !'ylku'
U1rl}!]}$lnie fwież{r gospodatskjch nic moŻc Powodo$łć u.i4żli{ości.\ tylr
f.Pacho\|}clr .lla nrnych użrtko\vlikó{ lielu.homości lub uż}tk.$nikós'
2'

nieruchonbś.i sqŚied!i.1r.
możc ró$nic7 oirni'a. standlrd(nV \atilii'}Ćh'
'lic
nr!nie. oNce i psz.zoły mogą by. utr/!my$aue
KoDjowalc' b}dło. iclcnnNvale.

]'

Konie przcznł.zon. do ccló\! .ckr.J.yj|}.lr i słUżbowych Wylącfa się z oboNi{zlu u5t

Nr

nl lereiach WyĘcfo|yclr z P|odułcji rc|ni.Ą
nicŚ/kani('$yth lie liej niż i0o0 m

oLlda|oi}ch

od graiic

osicd]i

]

* .16

obsz.m.h łyillczo|tch / llollukcji nnni.fej fakizu]e się uMy'n]'$ania 7\'icl1żl|

I)
2]
:]]

la tclclic osicd]i
w budyn|uch

o 7abu{Io}le

Nienńdfillr}ch.

na nicruchonxr(cixch

u|cglrjąc'rch biod€gradacji

Lata
strumicń odpadów
I|ośćł.vtwarfanych odpadólv

u|egajżlc}ch biodegradacji t\łg]

2n07

2008

2ll1l.)

2010

20ll

140 070

3.14 950

3'19 800

35'1620

156 Tadi

g0

'19

11

Ó|t

Maks)lnaln.r
ulcgłiąc}ch
b(xlcgradacji

/óudo\ry jedlolodzi'lre.]

o

poiric'7chni Poni7ci

roku l99|)|lł,]

d,ogi i place publiczre.

Rozdzi.ł Ix
obśzart pod|Ćeają.. obołiązkołejderaty7lcji

i

'e.fuint.iej

p.zcproivadzcniźt

2:16 880

207

5i0

l9-r 610

179 710

165 E20

lMsl

t0:r 190

r3l.l00

156 t60

I7 t 8!10

190 910

l')t

l0

.10

50

5:l

bezwzg|ędn}ch

5{)0 nrr,

lMsl

ś37

ule3aJąc,'.ch

biode:radą.] i
podlegających

dlirviłniu

)

$38

()boviąfko*ej deraltfrcji podlega]qobsza'y:

lr'lor'..rru\..1.!.h'"w4r'hrr.rnrr' l1r; r'..

f)
2'

fibudo\'ane obiekIimj ] m!ga7ynami s ) lroI lystysan}i'i odpoN ied!io do przclwó6l\'a
h{LlŹ pvecho}y$'anja lUb slładovłni. p'oduktów dno Ślożyq'clych,
Deralyza..]ę pż!p.o\adfa się co|!cl.ic }v grudniu o i|ć la obszarach wsklza|ych
$ u't' | \tłjcrd4no wy\rępowłlie gryzoli. a { Uzas.dnionych PrlyPa.]kach. w uixĘ

f. r..b\.r;\nF/ r', (

..\L

do składowania.

Po\ylej dNóch kondtgDlcji nazicnrny.lr,

właś.]cic]luh u7ltkownik /wicrĄl gośpodarskich WykorzystywaD}ch do $ykon}włnia u\ług
Pwe$()f.*y.h i .ekF.q]]n)ch zobo$ iąza n) ]c\t do u\u\ ania odchod(iv pofostaNionychptzcztc
zs'icrzęta w nrici\d lofu]l rych l* ievąr jeżeli nriejscolli tynii są ut{t /onc lub Nyaslłlto$lne

|

ki€Iowanych

'Jil",ru..rr\.

2ll

l9

Uchwata

\r -xxY
|

I

2,

r/2428/2006

RadJ miasta stoł€czncgo waNza{J
z dnia 22 .zerwcn 2006 roku

sla'ek opłat zż Ushgi odbierania odpadóI komln.|nJch
od {łaści.ieliniĆruchoności or;z oDróźDianiż zbiorników bczodpttńolyJch i transportu
niĆczyŚtości ciekł!ch
lśalv}z dnia 8 marca ]990 r o srńu4dlie gmj|nym
(Df,U,f2()0|IN.142.poz'1591zeznr').arl'óu('2i4u\tavrzd'ia13$Ęeśnia]996r
o utrzynra!]u .z'YstośĆii Porlądku w gnlnlch (Df' U'z 2005 r Nr 2]6, Po7, 20olJ] orlz
ail']usl,IPkl]ia|1'9ustiwyzdnia5lipc.20olrÓcenach(D7t]Nr97'poz]050zezn')
Na Podsta$,ie art' ]8 usl' 2 Pkt 15

. ltada nr'st Warszavy ucliival.'.o naŚlępuje:

śr

L]\t!la się gómc staivki opł.l poioŚZonlch Pr^7 włłścic]c]inieruchomości fa

uŚ1ugi

odbiemnii odpadów komunaI.}ch:
|] nie\ce|!8oN.nych!vnaŚIępuj4cychwyŃkościach:
a) za lednofuZotvy odbiól \lolka p]astiko{ego o pojen'iości do óo

b)

.)
d)
e)
f)
g)
h)

litró$ |0 złorych,
2 jednora7os'y odbiór ivol ka plaŚIikoyego o pojemności odó1lifuó! do 80lilró\'
oraz pojemnikł o p(temności od 50 litró\! do 80 Lilróiv l 5 flollch.

odlr]ór ivorka plaslikovego |ub Pojcmnik! o pojeluości
^od ied'Ńra7o\,y
8l litróv do l2o litróv .20 7,łotycli'
fa ieóua7o\,y odbiór pojemnikł o pojenrności od |2l hrów do 240 l]1ró\'
35 rlolych.
fa iednoEo$y odbiól PojelD]ka o pojeTnności od ]'1] linóN do 1100 l]tró{'
- 90
u

a

totlcli,

jednolżo*y odbiÓl PoicDrnika o

, l60

po

e!!iośc] od ] lo| lilniv do

.]()00

fa Jed orŁowy odL]iÓI |ojenxriła o pojemości od 300] lilńw do 5(xn lihljlv lub
l'ontcncm o pojcnn'oścj od 3500 |ilRiw do 50m ]it|óq 500 fłol'-'.cli.
fa jednorafowy odbjór kontcncn o po.]emlości od 500l linnv .io 7000 lit.ótr'

i) za

.ednorafolvy odbió. konlenera

2m0 rbrlch

o

ili

PojcDmości po\i:'żej

.fenvca 200ó 1 t'

70ol lil(j$ '

uchslly N!

l

śołcc7ncgowds7!łt. w sposób i na 7Ąldach okreś]onych w tejuch}'lle'

ś2

Ustala s]ę eórną st.wkę opłat ponoszotrychpżcz \,ltścicic]i nicNchonŃści za uśuej o!'óżnńnia
lbionrików bćzodplywo\ych i lransportu nićcfyśoś.iciektych { {],sokości 60 fJolych za lń]

$3

slawti ollat. o których tbŃa \' $ 1 u( L ofaz iv * 2 slosuic się łobcc właściĆicl]
nienlclronnxci. krórfy nie fawarli unro{y kotzyŚtania Z ullug \łtko.y$any.h pżez zatład
będ4cy jedlostką oĘanifacyjn.l D. st' wlrsfNv} lub przcdsiębiorcą posiadającym zcz$olcnic na
PnNVIdZeńiedfialal.ośĆi v Za|reŚie odbieraiiaodpadów konunalnyĆh lub t'fakresie opróżnimii
zbjolrikós' bczodPt].$,olvycIr i tEnsPoiu nic.zystoścj cjckłych.

Gó e

$1

oPlalj' o który.h mo$'a
Z

!v lch9ale majł chara].€r.eo maksymalnych iv rozulnieniu uŚt.sly
dnia 5 lil)ca 200I r o ceńa.h, fa uśuginviad.foie pżef Zaklad będącyjed.oŚlką organif.c ną

!r'st. wa$za\,y lub llzcds]ębjolcę l os]adają.cgo zcz\lolcnic n! |roladucnic d/iałalności
} fdkBie odbieńnia odpadóN konlnalny.h lub w fakts]e opróżni.nj. fbion]ikó$
bezodp]yiloilycb j talsportu Djccztśościcicklych'

ŚJ

wykonrnie uchivaĘ poivież. się PrezJdenlowi tri'Ś' waBfaivy'

t]chi'ala pod]ega ogloszeliu

li6

w

Dfjelniku Użędoi'ym wojc{ództva Młzo$jcckiceo'

{7

(]chwała wchod7i w życie pielwsfeł dnid mieŚiąca na\Lpują.ego po upty\ie I'1
ogloszenia ł Dzien ku Ulfędo$,ym województs'a Mazoi']cckieeo'

2) ńic.Jrych i odbienttch w \tiN1b flekquly q' msĘpując]r.h $.yskoś.iżah:
a) fajedńoitfowy odbióI ! olka pl.stikowego opojemńoścido Ó() ]itrós 5 doi}clr.
b) zł jcdno|afoi'y odbiór work! p|a\rikołc8o o PojcDnościod 61lillóW do 80 |nnnv
oraf pojenrnikao pojcmmśc]od 50 ]jtń!v do 80 |ilńw.7.5o 1łotych,

c) za

jcdno.azoivy odbiór

od

.l] 4

vorta P|a\tiko\rceo lub pojemnika o Pojefuń!.i

8l lnńlvdo |2()litl(i$

10 z}olych'

]2l ]inóN do 240 litróv
rnnr.h,
jcdnonzo\y odl]jór poje'Dnikr o ]rojem.oścj od 241 litróN do ]l00 l]tróv
jcdlolazotv) odbiól po']enuika o lj()iemnoścj od

17.50

e) ^
:15 zlotych.
l) a jed'ro'lzosy
80 zbtvch.

odbió| po.]enDjka o p(iemności od

30

Il0] litóv do

lbvn

,x x v l 112'12]/200Ó Rady m \1, Wars7as'y 7 ória
sprł\łieregulan'inU urzylnan]i cztŚIośc] i polu ądku na lerelie D]asta

5 ust' ] Pkt ] załą.znik a do

ljtrós'

zlotych,

- 700 zlotych,

t

22

rv spra\rie określenia górnlth

],

Za Śelektyry.e ufnaje się zbieralie i odbieralie odpadóiv komuoallycll o k1órych

3000 l]tnnv

.ll

dii

od dnia

\\ Jk.rz
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