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RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

z dnia r.
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w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czyst()sci iporzadku na terenie miasta
stolecznego Warszawy

Na podstawie art. 4 ust .. l ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951), po zasiegnieciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, uchwala sie. co
nastepuje:

§ l. Uchwala sie regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta
stolecznego Warszawy, w brzmieniu zalacznika do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Stolecznego Warszawy.

§ 3. l. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie ]4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Mazowieckiego, z wyjatkiem § 11 - 15, § 18 ust. l i § 20 ust. 2
które wchodza w zycie z dniem l lipca 2013 roku.
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Rozdzial I

Postanowienia ogólne

§1

Przedmiot regulaminu

Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.sL Warszawy okresla szczególowe
zasady utrzymania czystosci iporzadku na terenie m.sL Warszawy.

§2

Definicje

1. Ilekroc w niniejszym regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st.
Warszawy jest mowa o;

1) bioodpadach ~ nalezy przez to rozumiec, bioodpady okreslone w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) nieczystosciach cieklych - nalezy przez to rozumiec, nieczystosci ciekle okreslone
w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ipoz. 951);

3) odpadach komunalnych - nalezy przez to rozumiec, odpady komunalne okreslone
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pózn.zm.);

4) odpadach niebezpiecznych - nalezy przez to rozumiec, odpad'"
okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

5) odpadach ulegajacych biodegradacji - nalezy przez to rozumiec, odpady okreslone
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

6) odpadach zielonych - nalezy przez to rozumiec, odpady zielone okreslone w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

7) podmiotach odbierajacych odpady komunalne - nalezy przez to rozumiec
podmioty odbierajace odpady komunalne, wylonione przez m.st. Warszawa
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

8) psie asystujacym - nalezy przez to rozumiec, psa okreslonego w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepelnosprawnych (Dz. U. z2011 T., Nr 127, poz. 721 z pózn, zm.);

9) Regionie - nalezy przez to rozumiec Region Warszawski w rozumieniu
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami~

10) regulaminie - nalezy przez to rozumiec niniejszy regulamin;
11) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391ipoz. 951);
12) ustawie o odpadach - naleZy przez to rozumiec ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pózno zm.);
13) wlascicielach nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec, podmioty okreslone w

ustawie;
14) wojewódzkim planie gospodarki odpadami - nalezy przez to rozumiec

wojew6dzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 20 12~2017
z uwzglednieniem lat 2018-2023, przyjety uchwala nr 211/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 22 pazdziernika 2012 r.;
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15) zbieraniu odpadów - nalezy przez to rozumiec, dzialanie okreslone w ustawie o
odpadach;

16) zbiornikach bezodplywowych - nalezy przez to rozumiec, zbiorniki okreslone w
ustawie;

17) zwierzetach domowych - nalezy przez to rozumiec, zwierzeta domowe okreslone
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 106, poz. 1002 z pózn. zm.);

18) zwierzetach gospodarskich - nalezy przez to rozumiec, zwierzeta gospodarskie
okreslone w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzat gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z pózn, zm.).

Rozdzial II

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci iporzadku na terenie nieruchomo:"

§3

Obowiazek pozbywania sie odpadów komunalnych

1. Wlasciciele nieruchomosci oraz zarzadcy terenów przeznaczonych do uzytku
publicznego zobowiazani sa do pozbywania sie odpadów komunalnych, odpowiednio
z terenu nieruchomosci oraz terenów przeznaczonych do uzytku publicznego,
w sposób systematyczny, gwarantujacy zachowanie czystosci i porzadku
na nieruchomosci lub terenie przeznaczonym do uzytku publicznego, poprzez
zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym rozdziale, w celu odbioru przez podmioty odbierajace odpady
komunalne.

2. W przypadku nieruchomosci, które w czesci stanowia nieruchomosc, na której
zamieszkuja mieszkancy, a w czesci nieruchomosc, na której nie zamieszkuja
mieszkancy, a powstaja odpady komunalne, odpady komunalne na poszczególnych
czesciach tych nieruchomosci nalezy zbierac stosujac zasady odpowiednie do danej
czesci takiej nieruchomosci.

§4

Sposób zbierania odpadów komunalnych

l. Wlasciciele nieruchomosci powinni zbierac odpady w sposób selektywny.

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci dotyczy
w szczególnosci nastepujacych frakcji odpadów komunalnych:

l) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne;
3) metale;
4) opakowania wielomaterialowe;
5) opakowania ze szkla;
6) odpady wielkogabarytowe w tym meble;
7) odpady ulegajace biodegradacji - odpady zielone;
8) odpady kuchenne ulegajace biodegradacji - bioodpady kuchenne z gastronomii

ibioodpady z targowisk;
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9) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, które nie sa
prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 20 lOr., Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.) wykonywane we wlasnym zakresie
przez wlascicieli nieruchomosci;

10) zuzyty sprzet elektryczny ielektroniczny;
11)szklo;
12) drewno, w tym opakowania z drewna;
13)odpady niebezpieczne, w szczególnosci: przeterminowane leki, chemikalia, farby,

kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kwasy, alkalia, srodki ochrony roslin, zywice,
srodki czyszczace, detergenty, srodki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych
substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec (w tym
termometry rteciowe);

14) zuzyte baterie i akumulatory;
15) zuzyte opony;
16) odziez i tekstylia.

3. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi sie w nastepujacy sposób:

1) na terenie nieruchomosci, w pojemnikach lub workach spelniajacych wymagania
okreslone w Rozdziale III regulaminu, w podziale na nastepujace frakcje,
wyszczególnione w ust.2 powyzej:

a) lacznie frakcje okreslone w pkt. 1,2,3 i 4, oznaczone jako odpady "segregowane
suche",
b) oddzielnie frakcja okreslona w pkt. 5, oznaczona jako "szklo opakowaniowe",
c) oddzielnie frakcja okreslona w pkt. 6, oznaczona jako odpady
"wielkogabaryto we",
d) oddzielnie frakcja okreslona w pkt 7, oznav--zonajako "odpady zielone",
e) oddzielnie frakcja okreslona w pkt 8, oznaczona jako "bioodpady";

2) dostarczanie przez mieszkanców· i wlascicieli nieruchomosci do pun.!rtOw
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych. o których mowa w § 6, rozdzielnie
na frakcje wyszczególnione w ust. 2, jednak z zachowaniem zasad obowiazujacych
w poszczególnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zbiórka akcyjna, o której mowa w § 7, w odniesieniu do frakcji okreslonej
w ust.2 pkt 7 powyzej.

4. Odpady ulegajace biodegradacji, w szczególnosci odpady zielone, moga byc gromadzone
selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach
przydomowych, pod warunkiem, ze prowadzenie procesu kompostowania nie jest
uciazliwe dla otoczenia.

5. Obiekty gastronomiczne (w tym równiez restauracje i stolówki przy obiektach takich jak
np. hotele, szkoly) oraz targowiska zbieraja selektywnie bioodpady, o których mowa
w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. e).

6. Odpady pozostale po wysegregowaniu odpadów selektywnie zbieranych nalezy zbierac
oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, oznaczone jako "odpady
zmieszane".

§5

Wymagania dotyczace selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomosci, w tym minimalne poziomy czystosci asortymentowej
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1. Odpady segregowane suche nalezy zbierac w taki sposób, aby nie byly one
zanieczyszczone w szczególnosci resztkami zywnosci, tluszczami, olejami, farbami oraz
nie zawieraly mokrego papieru i mokrej tektury.

2. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomaterialowe nalezy, w miare mozliwosci, trwale zgniesc przed ich wlozeniem
do pojemnika.

3. W pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych zabrania sie
gromadzenia: sniegu, lodu, goracego popiolu, zuzla, odpadów zielonych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych
i odpadów w postaci zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

4. Wysegregowane frakcje odpadów komunalnych powinny byc wolne od innych,
odbieranych odrebnie frakcji odpadów segregowanych. Miarajakosci segregacji u zródla
jest tzw. czystosc asortymentowa danej frakcji w pojemniku lub worku. Czystosc
asortymentowa oznacza stosunek masy odpadów frakcji, do gromadzenia której dany
pojemnik lub worek jest przeznaczony, do calkowitej masy odpadów zebranych
odpowiednio w tym pojemniku lub worku.

5. Ustala sie nastepujace minimalne poziomy czystosci asortymentowej frakcii
segregowanej:

1) dla odpadów segregowanych suchych:
a) zbieranych w pojemnikach - minimum 60%;
b) zbieranych w workach - minimum 80%;

2) dla selektywnie zebranych odpadów szklo opakowaniowe:
a) zbieranych w pojemnikach - minimum 80%;
b) zbieranych w workach - minimum 95%;

3) dla selektywnie zebranych odpadów zielonych - minimum 95%.

6. W przypadku niedotrzymania ustalonego w ust. 5 minimalnego poziomu czystosci
asortymentowej dla fmkcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku, wszystkie
zebrane odpady kwalifikuje sie jako odpady zmieszane i odbiera sie je wraz z innymi
odpadami zmieszanymi.

§6

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

l. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbieraja wszystkie lub wybrane
frakcje odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dzialajacych na terenie
m.st. Warszawy, wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacja o rodzajach
zbieranych odpadów i godzinach ich przyjmowania, jest podawany do publicznej
wiadomosci na stronach internetowych Urzedu m.st. Warszawy.

§7

Zbiórki akcyjne odpadów zielonych

l. Tenniny i miejsca prowadzenia zbiórek akcyjnych sa podawane do publicznej
wiadomosci na stronach internetowych Urzedu m.sL Warszawy, z co najmniej
miesiecznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu zbiórki.

2. Odpady zielone, odbierane w ramach zbiórek akcyjnych:
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l) powinny byc gromadzone w odpowiednich workach. spelniajacych wymagania
okreslone w § 12 nie wczesniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terminem
odbioru, wylacznie w specjalnie wyznaczonym miejscu, w sposób umozliwiajacy
swobodny dostep podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne, z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w niniejszym regulaminie, z zastrzezeniem pkt 2) ponizej;

2) moga byc zbierane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. spelniajacych
wymagania okreslone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierajacy odpady
komunalne, w wyznaczonych terminach. na okres zapewniajacy, ze nie beda
generowane uciazliwosci, nie dluzszy jednak niz 7 dni.

§8

Wymagania w zakresie uprzatania blota, sniegu, lodu iinnych zanieczyszczen z czesci
nieruchomosci sluzacych do uzytku pllblicznego

1. Bloto, snieg i lód z czesci nieruchomosci sluzacych do uzytku publicznego oraz
z chodników polozonych bezposrednio przy granicy nieruchomosci, nalezy uprzatnac
niezwlocznie po ich wystapieniu, natomiast inne zanieczyszczenia - w miare potrzeby.

2. Bloto, snieg i lód, uprzatniete zgodnie z ust. l, z czesci nieruchomosci przeznaczonych
do uzytku publicznego nalezy gromadzic w miejscach, w których nie powoduja zaklócen
w ruchu pieszych lub pojazdów, w sposób umozliwiajacy ich odbiór.

3, Bloto, snieg i lód, uprzatniete z chodników polozonych bezposrednio przy granicy
nieruchomosci, zgodnie z ust. 1, powinny byc gromadzone w pryzmach na skraju
chodnika od strony jezdni, z zachowaniem mozliwosci odplywu wody roztopowej.

4. Pryzmy nalezy lokalizowac pozostawiajac wolne przejscie dla pieszych oraz przejscie i
przejazd w ciagach pieszo - rowerowych i drogach dla rowerów,
niepowodujacy szkód w mieniu i niezagrazajacy przechodniom i pojaz.COLL P::'>Z=;

nie powinny znajdowac sie na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drze
w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urzadzeniach
energetycznych, sygnalizatorach swiatel itp.

5. Sople lodu i nawisy sniezne na dachach igzymsach budynków, znajdujace nad czesciami
nieruchomosci sluzacymi do uzytku publicznego, nalezy usunac niezwlocznie
po ich wystapieniu.

6. Zabrania sie zgarniania sniegu, lodu, blota lub innych zanieczyszczen z chodników
na jezdnie, ciagi pieszo - rowerowe idrogi dla rowerów.

7. Matenal uzyty do likwidacji sliskosci chodnika, nalezy uprzatnac niezwlocznie po ustaniu
przyczyny jego zastosowania oraz w miare mozliwosci gromadzic w zamknietych
pojemnikach i powtórnie wykorzystac.

§9

Wymagania w zakresie mycia inapraw pojazdów samochodowych poza myjniami
iwarsztatami naprawczymi

l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza sie jedynie z zastrzezeniem
zachowania nastepujacych warunków:

1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu,
2) stosowane sa srodki ulegajace biodegradacji,
3) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podlozu,

a powstajace scieki odprowadzane sa do zbiornika bezodplywowego, z którego sa
usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem.
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2. Zabrania sie mycia pojazdów samochodowych na terenach przeznaczonych do uzytku
publicznego.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi moga byc
przeprowadzane w obrebie nieruchomosci, jezeli nie spowoduja zanieczyszczenia wód,
gleby iziemi ani uciazliwosci dla mieszkanców. Zuzyte czesci i materialy eksploatacyjne
nalezy zagospodarowac zgodnie z regulaminem.

Rozdzial III

Rodzaj iminimalna pojemnosc pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki

rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzadkowym i technicznym

§10

Wymagania ogólne dotyczace pojemnosci pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomosci nalezy stosowac pojemniki
o nastepujacej pojemnosci:
l) 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów,
2) 1500 litrów i2500 litrów - dla pojemników typu "dzwonu,
3) od 3500 litrów do 36000 litrów - dla pojemników kontenerowych.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz na czesciach
nieruchomosci sluzacych do uzytku publicznego, w tym m.in. na wewnetrznych drogach
osiedlowych, w ogrodach i parkach, na bulwarach, na plazach, nalezy stosowac kosze o
pojemnosci od 20 litrów do 80 litrów.

§11

Wymagania ogólne dotyczace rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów

1. Pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 powinny byc zgodne z odpowiednia Polska
Norma, tj.
1) Norma PN-EN 840-1 (nr ref. PN-EN 840-1: 2005) "Ruchome pojemniki na odpady.

Czesc 1: Pojemniki dwukolowe o pojemnosci do 400 litrów do grzebieniowych
mechanizmów zaladowczych, wymiary i konstrukcja", lub;

2) Nonna PN-EN 840-2 (nr ref. PN-EN 840-2: 2005) ,,Ruchome pojemniki na odpady.
Czesc 2: Pojemniki czterokolowe o pojemnosci do 1 300 litrów z plaska (plaskimi)
pokrywa (pokrywami) do obrotowych iIlub grzebieniowych mechanizmów
zaladowczych, wymiary ikonstrukcja", lub;

3) Norma PN-EN 840-3 (nr ref. PN-EN 840-3: 2005) ,,Ruchome pojemniki na odpady.
Czesc 3: Pojemniki czterokolowe o pojemnosci do 1300 litrów z plaska
(z wypuklymi) pokrywa (pokrywami) do obrotowych illub grzebieniowych
mechanizmów zaladowczych, wymiary i konstrukcja".

2. Dopuszcza sie stosowanie pojemnik6w niespelniajacych wymagan okreslonych w ust. 1
powyzej, pod warunkiem zaakceptowania takich pojemników przez podmiot odbierajacy.
odpady komunalne.
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3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny byc w odpowiednim kolorze
oraz posiadac od strony frontowej widoczny napis okreslajacy ich przeznaczenie:
l) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - kolor

czerwony, napis "segregowane suche";
2) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania szkla opakowaniowego, . kolor

zielony, napis "szklo opakowaniowe";
3) pojemniki przeznaczone do zbierania selektywnego bioodpadów - kolor brazowy,

napis "bioodpady";

4) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny lub szary,
napis "odpady zmieszane"; dopuszcza sie stosowanie pojemników w innych kolorach,
do czasu eksploatacyjnego zuzycia aktualnie wykorzystywanych pojemników;

5) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów innych niz wymienione w punktach
od 1) do 4), np, odpadów wielkogabarytowych budowlanych i remontowych
lub zielonych powinny byc oznakowane napisem wskazujacym dla jakich frakcji
odpadów pojemniki te sa przeznaczone.

4. AlternatYWnie, w celu odróznienia przeznaczenia pojemników, dopuszcza sie
ich oznakowanie odpowiednim kolorem (w szczególnosci pokrywy), okreslonym w liSt. 3
powyzej, oraz umieszczenie stosownego napisu, wskazujacego na przeznaczenie
pojemnika.

5. Podmioty odbierajace odpady komunalne zapewniaja wlascicielom nieruchomosci
mozliwosc najmu lub dzierzawy pojemników spelniajacych powyzsze kryteria.

6. Kosze uliczne, o których mowa w §10 ust. 3), powinny byc wykonane z materialu
trudnopalnego iposiadac konstrukcje uniemozliwiajaca wydostawanie sie z nich odpadów
pod wplywem wiatru, deszczu i innych czynników zewnetrznych.

§12

Wymagania ogólne dotyczace worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów

1, Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spelniac nastepujace
wymagania:
1) pojemnosc 60 litrów lub 120 litrów;
2) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równowaznego materialu o grubosci

zapewniajacej odpornosc na rozerwanie, bez dodatku kadmu, olowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla srodowiska;

3) odporne na dzialanie promieni UV. niskich temperatur oraz srodków chemicznych;
4) przezroczyste lub pólprzezroczyste, umozliwiajace wizualna kontrole zawartosci.

2. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny byc oznakowane
w nastepujacy spos6b:
1) worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - w kolorze

czerwonym;
2) worki przeznaczone do selektywnego zbierania szkla opakowaniowego - w kolorze

zielonym;
3) worki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych - w kolorze brazowym.
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3. Podmioty odbierajace odpady komunalne zapewniaja wlascicielom nieruchomosci
mozliwosc nabycia worków spelniajacych powyzsze kryteria.

§13

Szczególowe wymagania dotyczace rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie

nieruchomosci zabudowanych budyn kami jednorodzinnymi

l. Do zbierania odpadów zmieszanych nalezy stosowac pojemniki o pojemnosci
120 litrów lub 240 litrów, spelniajace wymagania okreslone w § 11.

2. Do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkla opakowaniowego oraz odpadów
zielonych nalezy stosowac worki, spelniajace wymagania okreslone w §12.

3. Pojemnosc pojemnika lub pojemników do zbierania odpadów zmieszanych
z danej nieruchomosci jednorodzinnej powiIUla pozwalac na zbieranie calego strumienia
tych odpadów, przy uwzglednieniu minimalnej czestotliwosci odbioru odpadów
zmieszanych, okreslonej w §20.

4. Pojemnosc worka lub worków do zbierania kazdego ze strumieni odpadów, o których
mowa w ust. 2 powyzej, powinna pozwalac na zbieranie w calosci kazdej z tych frakcji
odpadów z danej nieruchomosci, z uwzglednieniem minimalnej czestotliwosci odbioru
poszczególnych frakcji odpadów, okreslonej w §20.

§14

Szczególowe wymagania dotyczace rodzaju iminimalnej pojemnosci pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie

nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi

1. Do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych suchych i szkla
opakowaniowego nalezy stosowac pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt l) i 2),
spelniajace wymagania okreslone w §11.

2. Do zbierania odpadów zielonych nalezy stosowac worki, spelniajace wymagania
okreslone w §12.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzen do ustawienia
pojemników lub na nieruchomosciach, w których jest mniej niz 20 lokali mieszkalnych,
do zbierania odpadów segregowanych suchych oraz szkla opakowaniowego dopuszcza sie
stosowanie worków, spelniajacych wymagania okreslone w §12.

4. Na nieruchomosciach, na których odpady sa zbierane selektywnie przy zastosowaniu
worków, zgodnie z ust. 3 powyzej, laczna pojemnosc worka lub worków, powinna
pozwalac na zbieranie w calosci kazdej frakcji odpadów selektywnie zbieranych,
z uwzglednieniem minimalnej czestotliwosci odbioru poszczególnych frakcji odpadów
z tej nieruchomosci, okreslonej w § 20.

§15

Szczególowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomosci,

na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne

l. Do zbierania odpadów zmieszanych, nalezy stosowac pojemniki spelniajace wymagania
okreslone w § 10 i §11 o pojemnosci dostosowanej do potrzeb danej nieruchomosci,
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uwzgledniajac charakter prowadzonej na tej nieruchomosci dzialalnosci oraz ponizsze
ogólne wytyczne:

1) dla obiektów biurowych i zakladów uslugowych: 2 litry pojemnosci pojemnika na m2

powierzchni uzytkowej;
2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów pojemnosci pojemnika na miejsce

w restauracji lub stolówce;
3) dla obiektów hotelowych, internatów, akademików, koszar, zakladów karnych

i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania: 7,Slitra pojemnosci pojemnika
na lózko;

4) dla szkól (w tym uczelni wyzszych), przedszkoli, zlobków i placówek o podobnym
charakterze (w tym zakladów opieki zdrowotnej, przychodni): 2,5 litra pojemnosci
pojemnika odpowiednio na kazdego ucznia, studenta, sluchacza, etc.;

5) dla obiektów handlowych takich jak skleP1' supermarkety, hipermarkety, galerie
handlowe: 2 litry pojemnosci pojemnika na m powierzchni handlowej;

6) dla szpitali i domów pomocy spolecznej: 7,5 litra pojemnosci pojemnika na lózko;
7) dla targowisk: 1,5 litra pojemnosci pojemnika na l m2 powierzchni targowiska;
8) dla cmentarzy: 15 litrów pojemnosci pojemnika na 100 m2 powierzchni cmentarza.

2. Na nieruchomosciach, na których odpady sa zbierane selektywnie, pojemnosc pojemnika
do zbierania kazdej z frakcji odpadów selektywnie zbieranych, powinna pozwalac
na zbieranie w calosci kazdej frakcji odpadów, z uwzglednieniem minimalnej
czestotliwosci odbioru poszczególnych frakcji odpadów, okreslonej w § 20.

3. Do zbierania odpadów zielonych nalezy stosowac worki, spelniajace wymagania
okreslone w §12.

§16

Warunki utrzymania pojemników oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadó-'
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym

L Miejsca, gdzie znajduja sie pojemniki i worki przeznac~one do zbierania odpadów
komunalnych wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek utrzymywac w czystosci.

2. Komory i szyby zsypowe w budynkach oraz pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, powinny byc myte i dezynfekowane, w miare potrzeb,
nie rzadziej niz dwa razy w roku w okresie od l kwietnia do 31 pazdziernika, przy czym
co najmniej raz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w taki sposób, aby nie doszlo
do skazenia srodkami myjacymi i dezynfekujacymi miejsca wykonywania tej cZYlU10sci
oraz zanieczyszczenia wód oraz gleby i ziemi. ,

3. Jezeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione sa pojemniki
nie gwarantuja zachowania warunków ochrony srodowiska, o których mowa w ust. 2
powyzej, mycie pojemników powinno odbywac sie w myjniach lub przy pomocy
specjalistycznych pojazdów z zamknietym obiegiem wody.

4. Podmioty odbierajace odpady komunalne zapewniaja wlascicielom nieruchomosci
mozliwosc wykonania uslug, o których mowa w ust. 2 i 3 powyzej, na podstawie
indywidualnych umów.

5. Pojemniki ani worki nie powinny byc uszkodzone.
6. Pojemniki oraz worki powinny byc zabezpieczone przed cZYlU1ikamizewnetrznymi,

np. wiatrem i deszczem. poprzez ustawienie ich pod zadaszeniem lub zamykanie
pojemników pokrywami.

§17
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Warunki rozmieszczania pojemników

1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do ustawienia pojemników w miejscach
do tego przeznaczonych, zapewnionych dla nieruchomosci, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pózno zm.).

2. Pojemniki iworki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza sie w miejscach latwo
dostepnych dla wszystkich uzytkowników nieruchomosci, dla których sa przeznaczone.
Poszczególne punkty odbioru odpadów oraz pojemniki przynalezne do tych punktów,
powinny byc oznaczone adresem nieruchomosci, do której sa przypisane.

3. Dla nieruchomosci, na których nie ma mozliwosci ustawienia wymaganej ilosci
pojemników, zarówno na odpady zmieszane, odpady segregowane suche i szklo
opakowaniowe, dopuszcza sie zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, wspólnego
dla kilku nieruchomosci. W takim wypadku wszyscy wlasciciele nieruchomosci
sa odpowiedzialni za selektywna zbiórke odpadów.

4. Pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza sie na twardej i równej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem sie wody, blota i innych zanieczyszczen,
w taki sposób, aby nie doszlo do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi.

5. Pojemniki i worki do zbierania odpad6w komunalnych powinny byc rozmieszczane
w sposób nieutrudniajacy komunikacji w ciagach komunikacyjnych, takich jak jezdnie,
chodniki, zatoki parkingowe.

6. Kosze, o których mowa w § 10 ust 2, rozmieszcza sie w szczególnosci przy
oznakowanych przejsciach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych. parkingach
ciagach komunikacyjnych, terenach zieleni oraz w miejscach o duzym natezeniu ruchu
pieszego, w sposób niepowodujacy zaklócen ruchu pieszych.

Rozdzial IV

Czestotliwosc isposób pozbywania sie odpadów komunalnych inieczystosci cieklych
z terenu nieruchomosci oraz z terenów przeznaczonych do uzytku publicznego

§18

Odbiór odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne zbierane przez wlascicieli nieruchomosci zgodnie z regulaminem
sa odbierane przez podmioty odbierajace odpady komunalne.

2. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywac sie w godzinach pomiedzy
6:00 a 22:00, w sposób niepowodujacy nadmiernych uciazliwosci.

3. W przypadku rozsypania odbieranych odpadów przez podmiot odbierajacy odpady
komunalne, jest on zobowiazany do uprzatniecia miejsca odbioru odpad6w.

4. W przypadku zastosowania przez wlasciciela nieruchomosci worka lub pojemnika
niespelniajacego wymogów okreslonych w Rozdziale III regulaminu, co uniemo~liwilo
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odbiór odpadów przez podmiot odbierajacy odpady komunalne, wlasciciel
nieruchomosci ma obowiazek uprzatniecia miejsca odbioru odpadów.

§19

Obowiazki wlascicieli nieruchomosci,
w zakresie pozbywania sie odpadów komunalnych

1. W terminach odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych, wlasciciele
nieruchomosci zobowiazani sa do zapewnienia podmiotowi odbierajacemu odpady
komunalne:

1) swobodnego dostepu do miejsc odbierania odpadów komunalnych, wnozliwiajac
opróznienie pojemników bez narazania na szkode ludzi, budynków badz pojazdów,
w tym w razie potrzeby udostepnienia podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne
niezbednych narzedzi, w szczególnosci: kluczy, kodów, pilotów do bram;

2) dojazdu do miejsc odbierania odpadów komunalnych, w tym odsniezenia drogi
w okresie zimowym.

2. Wlasciciele nieruchomosci przechowujacy pojemniki w miejscach nieprzeznaczonych
do uzytku publicznego, którzy nie zapewnili, zgodnie z ust. l, dostepu do pojemników
podmiotowi odbierajacemu odpady, zobowiazani sa wystawiac pojemniki przed wejscie
na teren nieruchomosci w dniach odbioru odpadów, co najmniej l godzine
przed terminem odbioru przez podmiot odbierajacy odpady komunalne.

3. Odpady wielkogabarytowe jesli sa odbierane z nieruchomosci przez podmioty odbierajace
odpady komunalne:
1) powinny byc gromadzone nie wczesniej niz 24 godziny przed wyznaczonym terrnin..a:n

odbioru, wylacznie w specjalnie wyznaczonym miejscu., w sposó
swobodny dostep podmiotowi odbierajacemu odpady komuna1ne~ z t:.\\'"Zgle6:i~~
wymagan okreslonych w niniejszym regulaminie, z zastrzezeniem pkt 2) ponizej;

2) moga byc zbierane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spelniajacych
warunki okreslone w regulaminie, ustawianych, przez p'odmiot odbierajacy odpady
komunalne, w wyznaczonych terminach, na okres nie dluzszy niz 24 godziny.

§20

Minimalne wymagane czestotliwosci pozbywania sie odpadów komunalnych

1. Czestotliwosc pozbywania sie odpadów komunalnych jest dostosowana do charakteru
nieruchomosci, na której powstaja odpady komunalne.

2. Ustala sie nastepujace minimalne czestotliwosci odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomosci:

l) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:
a) dla selektywnie zbieranych odpadów segregowanych suchych - raz

w miesiacu,
b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu;
d) dla selektyWnie zbieranych odpadów zielonych - cztery razy w roku,

dwa razy w okresie wiosennym i dwa razy w okresie jesiennym,
e) dla odpadów zmieszanych - raz w tygodniu,

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
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a) dla selektywnie zbieranych odpadów segregowanych suchych - raz
w tygodniu,

b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu,
d) dla selektywnie zbieranych odpadów zielonych - cztery razy w roku,

dwa razy w okresie wioseIlllym i dwa razy w okresie jesiennym,
e) dla odpadów zmieszanych - dwa razy w tygodniu,

3) na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne:
a) dla selektywnie zbieranych odpadów segregowanych suchych - raz

w tygodniu,
b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu.
d) dla selektywnie zbieranych odpadów zielonych - cztery razy w roku,

dwa razy w okresie wiosennym i dwa razy w okresie jesiennym,
e) dla selektywnie zbieranych bioodpadów - dwa razy w tygodniu,
t) dla odpadów zmieszanych - dwa razy w tygodniu,

3. Ustala sie opróznianie koszy, o których mowa w § 10 ust. 2, z taka czestotliwoscia, by nie
doszlo do ich przepelnienia.

§21

Wymagania w zakresie czestotliwosci j sposobu pozbywania sie nieczystosci cieklych

1. Odbiór nieczystosci cieklych moze byc dokonywany wylacznie w ramach i na zasadach
podpisanej umowy z przedsiebiorca, posiadajacym stosowne zezwolenia na swiadczenie
takich uslug.

2. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle powinny byc oprózniane z taka
czestotliwoscia, aby nie doszlo do przepelnienia zbiorników.

Rozdzial V

Inne wymagania wynikajace z wojewódzkiego piana gospodarki odpadami

§22

Hierarchia postepowania z odpadami

1. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a w szczególnosci z zalacznikiem
nr 9 pl. "Program zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim",
gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie winno opierac sie
na nastepujacej hierarchii postepowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowanie do ponownego zuzycia;
3) recykling odpadów;
4) inny niz recykling odzysk odpadów;
5) skladowanie.

2. Zgodnie z hierarchia, o której mowa w ust. l powyzej, skladowanie odpadów
komunalnych jest najmniej poZadana metoda gospodarowania odpadami i udzial
tej metody w zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m.st. Warszawy bedzie malal
w kolejnych latach. Poczawszy od roku 2023 skladowaniu podlegac beda jedynie odpady
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"bezuzyteczne", które z róznych powodów (np. cechy fizykochemiczne, wartosci
energetyczne, przyczyny technologiczne) nie znajda wykorzystania.

3. Jako cele krótkookresowe (w latach 2012-2017) przyjete zgodnie z wojewódzkim planem
gospodarki odpadami wyznacza sie:
1) przygotowanie do ponownego wykonystania i recyklingu materialów odpadowych,

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szklo opakowaniowe
z gospodarstw domowych i w miare mozliwosci odpadów innego pochodzenia
podobnych do odpadów z gospodarstw domowych, na poziomie minimum 20%
ich masy do 2017 r.,

2) objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkanców nie pózniej niz do l lipca 2013 r.,

3) objecie wszystkich mieszkanców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpózniej do 1 lipca 2013 r.,

4) zmniejszenie masy skladowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60%
wytworzonych odpadów do koóca 2014 r.,

5) wspieranie rozwoju i wdrazanie nowoczesnych technologii odzyskui unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przeksztalcania odpadów
na terenie województwa mazowieckiego,

6) zmniejszenie ilosci odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych
na skladowiska odpadów, aby w 2013 roku nie bylo skladowanych wiecej niz 50%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

4. Jako cele dlugookresowe (w latach 2018-2023) pnyjete zgodnie z wojewódzkim planem
gospodarki odpadami wyznacza sie:
1) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materialów odpaaowy

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szklo
z gospodarstw domowych i w miare mozliwosci odpadów inne
podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minim
ich masy do 2020 r.,

2) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
3) kontynuacja dzialan w zakresie zwiekszania swiadomosci ekologicznej mieszkanców

województwa mazowieckiego w zakresie prawidlowego funkcjonowania gospodarki
odpadami komunalnymi,

4) kontynuacja rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
5) wspieranie rozwoju i wdrazanie nowoczesnych technologii odzysku

i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przeksztalcania odpadów
na terenie województwa mazowieckiego,

6) zmniejszenie ilosci odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych
na skladowiska odpadów aby w 2020 roku nie bylo skladowanych wiecej niz 35%

. masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
S. Osiagniecie celów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyzej, uwarunkowanejest efektywnym

funkcjonowaniem systemu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów oraz
funkcjonowaniem instalacji termicznego przeksztalcania odpadów o przepustowosci
adekwatnej do wielkosci strumienia odpadów komunalnych pochodzacych z terenu
m.st. Warszawy.

§23

Przetwarzanie odpadów komunalnych
w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych
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10 Zapisami ujetymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami~ m.st. Warszawa zostalo
wlaczone do Regionu Warszawskiego, zwanego dalej "Regionem".

2. Odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych
nalezy zagospodarowywac w pierwszej kolejnosci w regionalnych instalacjach
do przetwarzania odpadów komunalnych, polozonych najblizej miejsca ich wytworzenia.
W przypadku, gdy znajdujace sie na terenie Regionu regionalne instalacje przetwarzania
odpadów komunalnych nie maja wolnych mocy przerobowych, odpady komunalne
z m.st. Warszawy nalezy kierowac, zgodnie z zasada bliskosci, do instalacji zastepczych,
wyznaczonych dla Regionu izlokalizowanych na jego terenie. Jedynie w przypadku braku
wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastepczych, polozonych
w granicach Regionu, odpady z m.st. Warszawy moga zostac przekazane
do zagospodarowania w instalacjach zastepczych dla Regionu, zlokalizowanych poza jego
granicami.

3. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji
zastepczych dla Regionu okreslony jest w uchwale Sejmiku Województwa
Mazowieckiego nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023
(Dz.Urz.Woj.Maz., poz. 7849).

4. Kolejnosc kierowania strumienia odpadów moze ulec tymczasowej zmianie tylko
w sytuacji awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub innej
sytuacji uniemozliwiajacej przyjecie odpadów. W takim przypadku, odpady zostaja
przekazane do instalacji wskazanej jako zastepcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwala
nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem
lat 2018-2023.

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne kierowane sa do instalacji odzysku.

§24

Termiczne przeksztalcanie odpadów

1. Zwazywszy na wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami deficyt mocy
przerobowych istniejacych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz instalacji zastepczych, zlokalizowanych na terenie Regionu,
w szczególnosci w odniesieniu do:
1) mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów w czesci biologicznej,
2) dyspozycyjnej pojemnosc skladowisk odpadów komunalnych,

oraz majac na wzgledzie hierarchie postepowania z odpadami oraz narzucone prawem
na mosL Warszawa wymagania w zakresie ograniczenia skladowania odpadów
komunalnych ulegajacych biodegradacji, poczawszy od roku 2018 termicznemu
przeksztalcaniu powinien podlegac strumien odpadów, po wysegregowaniu frakcji
surowcowych i zielonych, posiadajacy wartosc opalowa uzasadniajaca odzysk energii
(ponad 7,0 MJlkg). Termiczne przeksztalcenie odpadów pozwoli nie tylko
na zagospodarowanie odpadów zmieszanych z odzyskiem energii, ale przede wszystkim
zmniejszy zapotrzebowanie na obiekty do skladowania .
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2. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami~ pnorytetem w obszarze dzialan
inwestycyjnych w sektorze gospodarowania odpadami w Regionie jest budowa instalacji
do tennicznego przeksztalcania odpadów komunalnych dla m.st. Warszawy.

3. Procesowi termicznego przeksztalcania odpadów komunalnych powinien towarzyszyc
wysokosprawny odzysk energii, tzn. proces powinien cechowac sie wskaznikiem
efektywnosci energetycznej zapewniajacym kwalifikacje tego procesu jako proces
odzysku (oznaczenie Rl), zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
20 l 0/751UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemyslowych.

§25

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

I. Mechaniczno~biologiczne przetwarzanie odpadów winno zapewniac w pierwszym etapie
rozdzial odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 na co najmniej dwie frakcje: nadsitowa
(o zwiekszonej kalorycznosci) oraz podsitowa (ulegajaca biodegradacji), wymagajaca
biologicznej stabilizacji w ramach drugiego etapu.

2. Sposób prowadzenia procesu w pierwszym etapie winien przyczyniac sie do zmniejszenia
masy odpadów oraz obnizenia kalorycznosci pozostalosci z sortowania przeznaczonych
do skladowania, w sposób umozliwiajacy osiagniecie na'ltepujacych parametrów odpadów
przeznaczonych do skladowania:
1) cieplo spalania ~ maks. 6 MJlkg s.m.,
2) zawartosc ogólnego wegla organicznego - maks. 5% s.m. (po czesci biologicznej

procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów),
3) strata przy prazeniu - 8% s.m.

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów nalezy traktowac jB-1c.v :;-'._

wspomagajacy selektywne zbieranie odpadów komunalnych u zródla.

3. Czesc biologiczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania winna zapewniac
stabilizacje tlenowa lub beztlenowa calej frakcji ulegajacej piodegradacji (podsitowej)
wydzielonej w pierwszym etapie. Warunki prowadzenia procesu biologicznej stabilizacji
oraz wytwarzany w tym procesie stabilizat musza byc zgodne z aktualnymi przepisami
prawa.

§26

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Instalacje przetwarzajace selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady, pawiMY
funkcjonowac w spos6b zapewniajacy wytworzenie z nich produktu o wlasciwosciach
nawozowych lub srodka wspomagajacego uprawe roslin. Spelnienie powyzszego warunku
jest potwierdzone poprzez uzyskanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu
lub srodka, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

§27

Skladowanie odpadów

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki iPracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do skladowania na skladowisku danego typu
od dnia 1 stycznia 2013 nieprzetworzone, zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 Ol
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nie spelniaja kryten6w dopuszczania odpadów do skladowania na skladowiskach odpadów
innych niz obojetne iniebezpieczne inie moga podlegac skladowaniu.

Rozdzial VI
Obowiazki osób utrzymujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone przed

zagrozeniem lub uciatliwo§cia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uzytku

§28
Obowiazki osób utrzymujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone

przed zagrozeniem lub uciazliwoscia dla ludzi

1. Utrzymujacy zwierzeta domowe ponosza pelna odpowiedzialnosc za zacbowanie
utrzymywanych zwierzat oraz maja obowiazek stalego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Utrzymuj acy zwierzeta domowe sa zobowiazani do zachowania srodków ostroznosci
zapewniajacych ochrone zdrowia izycia ludzi, a takze zwierzat.

3. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierzat domowych, utrzymujacy je zobowiazani sa
do stosowania srodków ochrony, niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.

4. Utrzymujacy zwierzeta domowe sa zobowiazani do dolozenia staran, by zwierzeta te byly
jak najmniej uciazliwe dla otoczenia i nie zaklócaly spokoju domowego.

5. Na terenie nieruchomosci prywatnej pies moze przebywac na swobodzie, o ile
nieruchomosc posiada ogrodzenie uniemozliwiajace wydostanie sie psa poza jej teren
i widoczne oznakowanie tablica ostrzegawcza.

6. Na terenach przeznaczonych do wspólnego uzytku psy powinny byc wyprowadzane
na smyczy, a zwierzeta agresywne lub mogace stanowic zagrozenie dla otoczenia,
równiez w kagancach ipod opieka osób doroslych, które zapewnia sprawowanie nad nimi
kontroli.

7. Dopuszcza sie zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach malo uczeszczanych przez
ludzi, pod warunkiem zapewnienia przez wlasciciela lub opiekuna pelnej kontroli
zachowania psa. Psy moga byc zwolnione ze smyczy równiez na obszarach oznaczonych
jako wybiegi dla psów.

8. Zakazuje sie wprowadzania psów i innych zwierzat domowych na tereny placów gierizabaw dla dzieci.

9. Przepisu ust. 7 i 8 nie stosuje sie do psów asystujacych i funkcjonariuszy Policji, Strazy
Miejskiej oraz sluzb ratowniczych korzystajacych z pracy psów sluzbowych, w trakcie
wykonywania zadan sluzbowych.

10. Zabrania sie pozostawiania psów i iIUlych zwierzat w obrebie nieruchomosci
niezamieszkanych.

11. Utrzymujacy psy, koty i inne zwierzeta domowe zobowiazani sa do posiadania dowodu
aktualnych szczepien ochronnych, wymaganych badz zarzadzanych przez odpowiednie
sluzby weterynaryjne.

12. Zaleca sie elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
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13, Zwierzenieposiadajace oznakowania (czipu lub czytelnej adresatki),. a przebywajace bez
opieki na terenie przeznaczonym do wspólnego uzytku, w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wlasciciela zwierzecia, bedzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych
zwierzat, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego badz schroniska,

14. Utrzymujacy gady, plazy, ptaki, stawonogi w tym: pajeczaki iowady oraz inne zwierzeta
egzotyczne w lokalach mieszkalnych i uzytkowych, zobowiazani sa zabezpieczyc te
zwierzeta przed wydostaniem sie z pomieszczenia lub terenów stanowiacych wlasnosc
prywatna, na tereny przeznaczone do wspólnego uzytku.

15. Utrzymujacy zwierzeta egzotyczne nalezace do gatunków niebezpiecznych dla zycia
izdrowia ludzi sa zobowiazani do ich przetrzymywania zgodnie z warunkami okreslonymi
przepisami wydanymi na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (D. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póznozm.),

16. Zwierzeta egzotyczne moga przebywac na terenach przeznaczonych do wspólnego
uzytku, jedynie na uwiezi lub w klatce.

§29

Obowiazki osób utrzymujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uzytku

l. Utrzymujacy zwierzeta domowe sa zobowiazani zapewnic by zwierzeta nie
zanieczyszczaly miejsc przeznaczonych do wspólnego uzytku, W szczególnosci
utrzymujacy i wYprowadzajacy zwierzeta domowe sa zobowiazani do bezzwlocznego
usuwania odchodów tych zwierzat.

2. Odchody zwierzat nalezy umieszczac w oznakowanych pojemnika "
pojemnikach na odpady "zmieszane".

3. Obowiazek, o którym mowa w ust. 2 powyzej nie dotyczy wlascicieli psów asystujacycn )
funkcjonariuszy Policji, Strazy Miejskiej oraz sluzb ratowniczych korzystajacych z pracy
psów sluzbowych, w trakcie wykonywania zadan sluzbowych ..

4. Usuwanie zwlok zwierzecych mozliwe jest jedynie na grzebowiska i do spalarni, dla
których stosowne zezwolenia zostaly wydane przez wójta, bunnistrza lub prezydenta
miasta wlasciwego ze wzgledu na miejsce swiadczenia uslug.

Rozdzial VII

Wymagania dotyczace utrzymania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych
z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na okreslonych obszarach

lub w poszczególnych nieruchomosciach

§30

Wymagania dotyczace utrzymania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych
z produkcji rolniczej

1. Kozy, zwierzeta futerkowe oraz drób moga byc utrzymywane na terenach wylaczonych
z prodUkcji rolniczej wylacznie w obiektach zamknietych, tak aby nie mogly
przedostawac sie na drogi, tereny publiczne iprzeznaczone do wspólnego uzytku.
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2. Utrzymywanie zwierzat gospodarskich nie moze powodowac uci~iwosci dla innych
uzytkowników nieruchomosci lub uzytkowników nieruchomosci sasiednich oraz nie moze
powodowac zagrozenia sanitarnego.

3. Wlasciciel lub uzytkownik zwierzat gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania
uslug przewozowych i rekreacyjnych, zobowiazany jest do usuwania odchodów
pozostawianych przez te zwierzeta Obowiazek ten nie dotyczy funkcjonariuszy Policji,
Strazy Miejskiej oraz sluzb mundurowych pelniacych obowiazki sluzbowe z
wykorzystaniem koni.

§31
Obszary, na których zakazuje sie utrzymywania zwierzat gospodarskit:h

l. Koniowate, bydlo, jeleniowate, swinie, owce i pszczoly nie moga byc utrzymywane
na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej, jezeli odleglosc od granic osiedli
mieszkaniowych jest mniejsza niz 1000 m. Warunek ten nie dotyczy koni przeznaczonych
do celów rekreacyjnych i sluzbowych, z zastrzezeniem, ~e nie powoduje to uciazliwosci,
o których mowa w § 30 ust 2.

2. Zakazuje sie utrzymywania zwierzat gospodarskich takich jak kozy, zwierzeta futerkowe
oraz drób, na obszarach wylaczonych z produkcji rolniczej:

1) w budynkach wielorodzinnych,

2) na nieruchomosciach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni dzialki ponizej 1000 m2,

Rozdzial VIII

Obszary podlegajace obowiazkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§32
Obszary podlegajace obowiazkowej deratyzacji

1. Obowiazkowej deratyzacji podlegaja obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
do przetwórstwa badz przechowywania lub skladowania produktów rolno~
- spozywczych i gospodarki odpadami.

2. W uzasadnionych przypadkach, w miare potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest
równiez na terenach ogólnodostepnych.

3. Obowiazkiem wlasciciela nieruchomosci prowadzacego akcje deratyzacji jest:

1) umieszczenie w widocznym miejscu infonnacji o akcji deratyzacji, jej tenninie,
rodzaju uzytej substancji czynnej i antidotum oraz skutkach zatrucia ludzi i zwierzat
domowych uzytym preparatem;

2) stosowanie podczas akcji specjalnych karmników deratyzacyjnych, zapewniajacych
zabezpieczenie przed dostepem do uzytych preparatów dzieci, ptactwa i zwierzat
innych niz gryzonie;

3) zapewnienie zebrania i usuniecia trutek oraz mart\.vych gryzoni niezwlocznie
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po zakonczeniu akcji, w sposób uzgodniony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Warszawie.

§33
Terminy przeprowadzania obowiazkowej deratyzacji

l. Deratyzacje przeprowadza sie corocznie , przy UZyciu srodków gryzoniobójczych
dopuszczonych do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia, o ile
na obszarach wskazanych w §32 ust. l stwierdzono wystepowanie gryzoni, a tak2e
na kazde polecenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Deratyzacja miejsc przebywania zwierzat lub miejsc przechowywania iprzetwarzania zwlok
zwierzecych oraz srodków zywienia zwierzat moze byc nakazana rozporzadzeniem
Powiatowego Lekarza Weterynani w Warszawie.

;'
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PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

z dnia r.

zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie miasta stolecznego Warszawy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z pózno zm.!)), po zasiegnieciu opinii

, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, uchwala sie, co
nastepuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/1366/20l3 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 17
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na
terenie miasta stolecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1497) w zalaczniku
wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) odpady ulegajace biodegradacji - odpady zielone;",
b) ust. 5 otrzymuj e brzmienie:

,,5. Obiekty gastronomiczne (w tym restauracje przy obiektach takich jak np. hotele)
oraz targowiska zbieraja selektywnie bioodpady, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1
lit. e.";

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zbiórki akcyjne odpadów zielonych prowadzone sa raz w miesiacu, w okresie od
maja do listopada. Terminy i miejsca prowadzenia zbiórek akcyjnych sa podawane do
publicznej wiadomosci na stronach internetowych Urzedu m.st. Warszawy oraz w
sposób zwyczajowo przyjety, z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem w stosunku
do planowanego terminu zbiórki.";

3) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do uzytku publicznego
o utwardzonym, szczelnym podlozu, a powstajace scieki odprowadzane sa do zbiornika
bezodplywowego, z którego sa usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem.";

4) w § 11 po ust. 5 dodaje sie ust. Sa w brzmieniu:
,,5a. Pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 m,st. Warszawa wyposazy, na swój
koszt, w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologia RFID.";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:
'1§14.

Szczególowe wymagania dotyczace rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niz ten, o którym
mowa wart. 3 pkt Za ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1, Do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych suchych i szkla
opakowaniowego nalezy stosowac pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt l i 2,
spelniajace wymagania okreslone w § 11.

l) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013
r. poz. 21 i 228,
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2. Do zbierania odpadów zielonych nalezy stosowac worki, spelniajace wymagania
okreslone w § 12.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzen do ustawienia
pojemników na nieruchomosciach, w których jest mniej niz 20 lokali mieszkalnych,
do zbierania odpadów segregowanych suchych oraz szkla opakowaniowego dopuszcza
sie stosowanie worków, spelniajacych wymagania okreslone w § 12.
4. Na nieruchomosciach, na których odpady sa zbierane selektywnie przy zastosowaniu
worków, zgodnie z ust. 3 powyzej, laczna pojemnosc worka lub worków, powinna
pozwalac na zbieranie w calosci kazdej frakcji odpadów selektywnie zbieranych,
z uwzglednieniem minimalnej czestotliwosci odbioru poszczególnych frakcji odpadów
z tej nieruchomosci, okreslonej w § 20.";

6) w § 16 po ust. 6 dodaje sie ust. 7 w brzmieniu:
,,7. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów zmieszanych, oprózmane z
czestotliwoscia mniejsza niz raz w tygodniu, nalezy zamykac pokrywami.";

7) § 20 otrzymuje brzmienie:
,,§20.
Minimalne wymagane czestotliwosci pozbywania sie odpadów komunalnych
1. Czestotliwosc pozbywania sie odpadów komunalnych jest dostosowana do
charakteru nieruchomosci, na której powstaja odpady komunalne.
2. Pojemniki, o których mowa w § 10 ust. l, powinny byc oprózniane z taka
czestotliwoscia, aby nie doszlo do ich przepelnienia.
3. Ustala sie nastepujace minimalne czestótliwosci odbioru odpadów komunalnych z
terenu nieruchomosci:

1) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:
a) dla odpadów segregowanych suchych - raz w miesiacu,
b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu;
d) dla odpadów zmieszanych - raz na dwa tygodnie,
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niz ten, o którym mowa wart. 3
pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U: z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pózno zm.):
a) dla odpadów segregowanych suchych - raz w tygodniu,
b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu,
d) dla odpadów zmieszanych - dwa razy w tygodniu,
3) na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne:
a) dla odpadów segregowanych suchych - raz w tygodniu,
b) dla selektywnie zbieranych odpadów szklo opakowaniowe - raz w miesiacu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych - raz w miesiacu.
d) dla selektywnie zbieranych bioodpadów - dwa razy w tygodniu,
e) dla odpadów zmieszanych - dwa razy w tygodniu,
4. Pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 2, powinny byc oprózniane z taka
czestotliwoscia, aby nie doszlo do ich przepelnienia.";

8) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ..
,,3. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz
instalacji zastepczych dla Regionu okreslony jest w uchwale Sejmiku Województwa
Mazowieckiego nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023 (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 7849, z pÓZnozm.).";

9) § 33 otrzymuje brzmienie:
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,,§33.
Terminy przeprowadzania obowiazkowej deratyzacji
Deratyzacje przeprowadza sie w przypadku wystapienia populacji gryzoni w okresie
kwiecien/maj i listopad/grudzien, przy uzyciu srodków gryzoniobójczych
dopuszczonych do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia, o ile na obszarach
wskazanych w §32 ust. l stwierdzono wystepowanie gryzoni, a takze na kazde
polecenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Stolecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie w terminie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Mazowieckiego.

Ut.J720 do
ó
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