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UCHWAŁA NR 291/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1579), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miejska
w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 676/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w różnych odmianach wyrazy:
a) "papier i tektura" zastępuje się użytym w odpowiedniej odmianie wyrazem: "papier";
b) "odpady biodegradowalne i odpady zielone" lub wyrazy "odpady biodegradowalne", i "odpady komunalne
ulegające biodegradacji" oraz "odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji" lub też "odpady zielone"
zastępuje się użytym w odpowiedniej odmianie wyrazem: "bioodpady";
c) "w tym worki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej odmianie wyrazami" "i worki";
d) "o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 8" zastępuje się użytymi w odpowiedniej odmianie wyrazami" "o
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 7";
2) dotychczasowe odesłania do § 2 ust. 1 pkt 7 lub 8 zawarte w uchwale odnoszą się do § 2 ust. 1 pkt 7;
3) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:"§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
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b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania."
4) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 - 14,
2) papieru;
3) tworzywa sztucznego;
4) metali;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) szkła (bezbarwnego i kolorowego);
7) bioodpadów;
8) odpadów niebezpiecznych,
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) przeterminowanych leków i chemikaliów;
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15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
16) odpadów tekstyliów i odzieży."
b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: "7. Frakcję odpadów o której mowa w ust. 1 pkt 7 zbiera się
w pojemnikach/workach LDPE koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”."
c) ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie: "9. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do
gromadzenia i pozbywania się w sposób selektywny odpadów, opisanych w ust. 1. Sposób pozbywania się
określa rozdział czwarty, z tym że punkt selektywnego zbierania odpadów zbiera (przyjmuje) wszystkie
rodzaje odpadów określonych w ust. 1 pkt 2 – 16.
10. Odpady określone w ust. 1 pkt 1 – 7 oraz pkt 12 i odbierane są bezpośrednio od właściciela
nieruchomości i podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do ich odbierania bezpośrednio
z nieruchomości w sposób selektywny."
5) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Rozdziału 3. Rodzaje 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
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym."
6) w § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L);
3) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (L);
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L);
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L);
6) kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5);
7) kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7);
8) kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10);
9) kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30);
10) pojemnik do gromadzenia bioodpadów o pojemności wymienionej w pkt od 1 do 9 lub worek
o pojemności 120 litrów (L);
11) pojemniki do gromadzenia odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 60 litrów (L) do 1500 litrów
(L);
12) worki z tworzywa sztucznego półprzeźroczystego lub przeźroczystego do gromadzenia odpadu
selektywnie zbieranego o pojemności: (60 L, 120 L);
13) worki o pojemności 1500 litrów (L);
14) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów (L) do 70 litrów (L).
7) po Rozdziale 3 i § 16 dodaje się Rozdział 3¹ i § 16¹ w brzmieniu: "Rozdział 3¹. Utrzymanie w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 16. ¹. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów polega
na:
1) uporządkowaniu tego miejsca nie rzadziej niż po każdym odebraniu odpadów;
2) przeprowadzaniu zabiegów sanitarnych przy użyciu odpowiednich środków chemicznych nie rzadziej niż
raz na rok;
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3) przeprowadzeniu deratyzacji zgodnie z zasadami określonymi w § 27 i w terminach tam określonych."
8) § 17 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: "2. Z zastrzeżeniem ust. 3 odpady, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 – 7, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w odpowiednich
pojemnikach i workach. Odpady, o których mowa w zdaniu poprzednim, podlegają odbieraniu przez podmiot
odbierający odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 8 – 16, zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów utworzonych
przez gminę. Dopuszcza się odpady o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 oddawać bezpośrednio
odbierającemu odpady w okresie odbierania tych odpadów (nie wcześniej niż 7 dni przed dniem odbioru).
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uprawnieni są również w przypadku
odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – 7 zbierać i przekazywać je do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, w okresie braku odbioru tych odpadów przez podmiot odbierający odpady
bezpośrednio z nieruchomości. Wyżej wskazane wymagania obejmujące przyjmowanie przez punkty
selektywnego zbierania odpadów dotyczą właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców gminy; w takim
przypadku właściciel lub mieszkaniec obowiązany jest wskazać dane nieruchomości i jej właściciela
w rozumieniu ustawy o czystości i porządku w gminach, z której pochodzi dany odpad przekazywany do
punktu selektywnej zbiórki odpadów."
9) w § 23 skreśla się ust. 1
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Grodzisku Mazowieckim oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska

