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UCHWAŁA NR XXVIII.302.2020
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Rada Miejska w Brwinowie, uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII.302.2020
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 października 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BRWINÓW

Rozdział 1.
§ 1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady
§ 2.
Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki 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, poprzez zbieranie odpadów
komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. W tym celu należy oddzielnie gromadzić odpady, które ze względu na swój charakter mogą być
przekazywane do odzysku (jako tzw. surowce wtórne, kompost lub inne formy odzysku) albo
powinny być wydzielone w celu unieszkodliwienia (odpady zawierające substancje niebezpieczne).
§ 3.
Sposób zbierania odpadów komunalnych
1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości dotyczy
następujących frakcji odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia;
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13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
14) odpady tekstyliów i odzieży;
15) odpady niebezpieczne.
2. Odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu frakcji odpadów wymienionych w ust. 1, stanowią
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego
wykorzystania należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznaczonych
pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (nieruchomości
zabudowane budynkami wielolokalowymi) lub w workach (nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).
§ 4.
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzi się w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone
w § 10 Regulaminu, w podziale na następujące frakcje:
a) papier, w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „papier”,
b) szkło, w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „szkło”,
c) metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w pojemnikach
lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
d) bioodpady, w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „bio”.
2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
powinny być utrzymane w innym kolorze niż te określone w ust. 1 pkt. 1 lit. a-d.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 5.
Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości
Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony,
jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach
(nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi) lub workach (nieruchomości
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio
oznaczony pojemnik lub worek.
W pojemniku przeznaczonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą się
znajdować odpady, które powinny być umieszczone w pojemnikach lub workach na papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.
Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady
można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
Osoby posiadające kompostownik zgłaszają jego posiadanie do Urzędu Gminy w Brwinowie.
Bioodpady powstające na terenie nieruchomości, w przypadku braku możliwości ich
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają segregacji w:
1) odrębnych workach (nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi),
2) odrębnych workach
lub
pojemnikach (nieruchomości
zabudowane
budynkami
wielolokalowymi).
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6. W przypadku odbierania odpadów z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi sprzed nieruchomości, właściciel ma obowiązek w terminie określonym
w harmonogramie, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości.
7. Odpady z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbierane są przez podmiot
odbierający odpady z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych
altan śmietnikowych.
8. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do
gromadzenia odpadów i sukcesywnego ich opróżniania;
2) selektywnego gromadzenia odpadów.
§ 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
zagospodarować bioodpady w przydomowych kompostownikach, przy uwzględnieniu
następujących zasad:
1) do kompostownika można wrzucać:
- zwiędłe odpady roślinne,
- roślinne odpady kuchenne,
- resztki warzyw,
- rozdrobnione gałęzie,
- skoszoną trawę,
- owoce i warzywa z ogrodów,
- resztki żywności (fusy kawy i herbaty, skorupki jaj),
- słomę.
2) do kompostownika nie można wrzucać:
- surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaj, nabiału i cytrusów,
- warzyw gotowanych w wywarze mięsnym,
- gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki,
- chwastów w pełni dojrzałych, roślinności pryskanej herbicydami,
- odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet,
- kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku,
- pampersów, zużytych materiałów higienicznych, kosmetyków, leków, baterii,
- woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, papierosów,
- szkła, ceramiki, plastiku, torebek foliowych, metali, tkanin i gruzu,
- drewna malowanego i impregnowanego,
- grubych gałęzi i igliwia.
2.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne potrzeby są zwolnieni
z obowiązku posiadania worka koloru brązowego z napisem „BIO”.
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§ 7.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą we własnym zakresie
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych selektywnie zebrane
następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady tekstyliów i odzieży,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zużyte opony,
15) odpady niebezpieczne.
2. Ilość odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, przyjmowanych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, może być ograniczona na podstawie art. 6r ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 8.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego
Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany z częstotliwością
zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń w stopniu umożliwiającym swobodne przejście
dla pieszych, poprzez:
1) zamiatanie lub zbieranie;
2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego;
3) usuwanie śliskości;
4) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
stosowania.
§ 9.
Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem,
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że powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku
do szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz czynność ta zostanie dokonana w miejscach
o utwardzonym podłożu za pomocą środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały
zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy
będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 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
§ 10.
Wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l;
2) pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 770 l;
4) pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 1100 l;
5) pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego lub metalu o pojemności od 3m3 do 7m3;
2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi stosuje się worki spełniające łącznie następujące
warunki:
1) pojemność od 60 do 120 l,
2) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub równoważnego materiału, o grubości dostosowanej
do ilości i rodzaju odpadów.
3) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.
3. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego należy
stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 20 do 60 l, które rozstawiane będą w miarę
potrzeb oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym oraz wymieniane
w razie konieczności.

§ 11.
Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości,
na których mieszkają mieszkańcy
Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności
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pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na terenie
nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy:
1. nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (w zależności od liczby
osób w gospodarstwie domowym korzystających z worków lub pojemników):
1) worki przeznaczone na odpady segregowane:
a) papier – worki niebieskie z napisem papier
- 1 osoba - 2 worki o pojemności 120 l,
- 2 - 4 osoby - 4 worki o pojemności 120 l,
- 5 - 8 osób - 6 worków o pojemności 120 l,
- powyżej 8 osób - dodatkowo 2 worki o pojemności 120 l na każde kolejne cztery osoby,
b) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worki żółte
z napisem metale i tworzywa sztuczne
- 1 osoba - 2 worki o pojemności 120 l,
- 2 - 4 osoby - 4 worki o pojemności 120 l,
- 5 - 8 osób - przypada 6 worków o pojemności 120 l,
- powyżej 8 osób - przypadają dodatkowo 2 worki o pojemności 120 l na każde kolejne
cztery osoby,
c) szkło – worki zielone z napisem szkło - 2 worki o pojemności 60 l na nieruchomość.
d) bioodpady - worki koloru brązowego z napisem BIO – 2 worki o pojemości 120 l na
nieruchomość,
2) pojemniki przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) od 1 do 4 osób - pojemnik o pojemności 120 l,
b) od 5 do 8 osób - pojemnik o pojemności 2 x 120 l lub 240 l,
c) powyżej ośmiu osób – 1 pojemnik o pojemności 240 l i 1 pojemnik o pojemności 120 l,
2. nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi:
1) papier -– pojemniki niebieskie z napisem papier o pojemności 120-1100 l,
2) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki żółte
z napisem metale i tworzywa sztuczne o pojemności 120-1100 l,
3) szkło - pojemniki zielone z napisem szkło o pojemności 120-1100 l,
4) bioodpady – worki koloru brązowego o pojemności 120 l z napisem BIO lub pojemniki
o pojemności od 120 l do 7m3 z napisem BIO,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki innej kolorystyki niż wymienione
w § 11 ust. 2 pkt 1)-4), o pojemności od 120 do 1100 l oznaczone naklejką o formacie nie
mniejszym, niż A - 4 z napisem odpady zmieszane.
§ 12.
Warunki rozmieszczenia pojemników i worków
1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. Zaleca się, aby pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych nie były ustawiane
przed frontem budynku w sposób utrudniający komunikację w ciągach komunikacyjnych, takich
jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe oraz na trawnikach.
3. Kosze i pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 3, rozmieszcza się w szczególności przy
oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach terenach
zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń
ruchu pieszych.
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§ 13.
Warunki w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie
technicznym, a w przypadku uszkodzenia należy ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy Brwinów.
2. Pojemnik powinien być myty i dezynfekowany nie rzadziej niż jeden raz w roku w taki sposób, aby
nie doszło do skażenia środkami dezynfekującymi miejsca wykonywanej czynności.
3. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności
poprzez usuwanie z otoczenia pojemników lub worków odpadów, które z nich wypadły lub nie
zostały do nich wrzucone.

Rozdział 4
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14.
Odbiór odpadów komunalnych
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,
b) papier - raz w miesiącu,
c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu,
d) szkło - raz w miesiącu,
e) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zaś
od listopada do marca raz w miesiącu,
f) drzewka świąteczne (choinki) – jeden raz w miesiącach: styczeń i luty, po zebraniu zgłoszeń
od mieszkańców,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu, po zebraniu zgłoszeń od
mieszkańców,
h) zużyte akumulatory – raz w miesiącu, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców,
i) chemikalia - raz w miesiącu, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców,
2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
b) papier – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż dwa
razy w tygodniu,
d) szkło – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
e) bioodpady - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień zaś od
listopada do marca raz w miesiącu;
f) drzewka świąteczne (choinki) – jeden raz w miesiącach styczeń, luty, po zebraniu zgłoszeń
od mieszkańców, administratorów lub zarządców,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu, po zebraniu zgłoszeń od
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mieszkańców, administratorów lub zarządców.
2. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych oraz z przystanków autobusowych odbywać się będzie 6
razy w tygodniu (z wyłączeniem dni świątecznych).
3. Zarządcy cmentarzy zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady niezwłocznie po ich
wypełnieniu, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 15.
Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych
1. Właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej,
wyposażonych w zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych,
zobowiązani są do systematycznego wywozu tych nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia
zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie porządku i czystości na terenie
nieruchomości poprzez zlecenie usługi opróżniania zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy.
2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej jeden raz na sześć miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do
pozbywania się z niej osadów lub innych odpadów z częstotliwością zgodną z wytycznymi
wynikającymi z instrukcji eksploatacji, jednak co najmniej jeden raz na rok.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16.
1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;
2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;
3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.
2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;
3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Gmina tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym wskaże miejsca, w których mogą
być prowadzone zbiorniki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych.
§ 17.
Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostowniach.
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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

1.

2.
3.

4.
5.

§ 18.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, a w szczególności do nie pozostawiania ich bez dozoru.
Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązane są do odpowiedniego zabezpieczenia zwierząt tak, aby nie wydostały się
z pomieszczenia.
Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.
Kojec dla psów należy lokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki.

§ 19.
1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór;
2) wyprowadzanie psów na uwięzi w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego; zwolnienie z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w sytuacji,
gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem (nie dotyczy psów ras
uznanych za agresywne);
3) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń tj. odchodów stałych
o pochodzeniu fizjologicznym, pozostawianych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być składowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów (nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających
z psów asystujących);
4) przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych stosowanie środków ochrony niezbędnych
dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20.
1. Zakazuje się, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
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mieszkaniową lub
2) w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi wynikające z przepisów odrębnych,
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) zapewnienia przez prowadzącego hodowlę zwierząt gospodarskich gromadzenia i usuwania
powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym
gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojowicą, w sposób
przewidziany dla ścieków oraz zgodny z wymogami niniejszej uchwały,
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
5) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne,
na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na tereny sąsiednich
nieruchomości,
6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
w miarę potrzeb, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 można utrzymywać konie do celów rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione
odpowiednie warunki do bytowania.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 21.
Deratyzację przeprowadza się na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub
magazynami dwa razy w roku: pierwszą w okresie od 31 marca do 30 kwietnia oraz drugą w okresie
od 30 września do 31 października.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

