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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą

zwany  dalej  „Regulaminem”  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i

porządku na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Rozdział II
 WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  NA

TERENIE GMINY

§ 2
Do  obowiązków  właściciela  nieruchomości  należy   utrzymanie  czystości  i  porządku  na

terenie swojej nieruchomości poprzez:

1. Utrzymywanie  pojemników  służących  do  zbierania  odpadów  komunalnych  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. Utrzymywanie   miejsc  gromadzenia  odpadów  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,

porządkowym;

3. Gromadzenia  w sposób  selektywny,  wg  podziału  na  frakcje,  odpadów powstających  

na terenie nieruchomości wg zasad określonych w Regulaminie.

4. Przekazywanie  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  podmiotowi

odbierającemu  odpady  w  terminach  wyznaczonych  harmonogramem,  udostępnianym

właścicielom nieruchomości w postaci ulotek oraz na stronie internetowej Gminy Nowe

Miasto nad Pilicą;

§ 3
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątanie

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku

publicznego  poprzez  odgarnięcie  zanieczyszczeń  w  miejsce  niepowodujące  zakłóceń

ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Mycie i naprawa  pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

może odbywać się na nieruchomościach lub ich częściach przy spełnieniu następujących

warunków:

a) mycie pojazdów będzie odbywać się bez użycia detergentów, szamponów i innych

środków  chemicznych  na  utwardzonej  powierzchni,  w  sposób  uniemożliwiający

przedostanie się ścieków powstających w wyniku tych czynności do wód i gruntu;

b) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dozwolone  

na terenie nieruchomości właściciela, wyłącznie w odniesieniu do drobnych napraw,

pod  warunkiem,  że  powstałe  odpady  zostaną  zebrane  i  usunięte  zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami oraz nie będzie to wpływać ujemnie na środowisko  

i stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia.

§ 4
1. Na  terenie  Gminy  Nowe  Miasto  nad  Pilicą,  biorąc  pod  uwagę  zasady  utrzymania

czystości  i  porządku,  nie  należy  wyrzucać  odpadów  komunalnych  pochodzących  z

gospodarstw domowych oraz odpadów pochodzących ze sklepów, punktów usługowych,

działalności gospodarczych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych, pojemników

użyteczności publicznej oraz pojemników i worków innych właścicieli.

2. Nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  na  nich  odpady

komunalne,  wyłączone  są  ze  zorganizowanego  systemu  gospodarowania  odpadami

komunalnymi prowadzonego przez Gminę. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani

są  we  własnym  zakresie  do  podpisywania  umów  na  odbiór  odpadów  komunalnych  

z  prowadzonej  działalności  z  przedsiębiorcami  posiadającymi  wpis  do  rejestru

działalności  regulowanej i  niezwłoczne przekazanie tej informacji  do Urzędu Miasta i

Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

§ 5
1. Dopuszcza  się  prowadzenie,  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi  zagospodarowania we własnym zakresie bioodpadów  

w kompostownikach przydomowych o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia

społecznego i nie narusza odrębnych przepisów.

Rozdział III
ZASADY  W ZAKRESIE PROWADZENIA  SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW

§ 6
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych

organizuje  Gmina  w  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.

2. Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów

komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania podmiotowi

odbierającemu następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

b) szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła;

c) metale,  tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe–  odpady  z  metali  oraz

odpady  opakowaniowe  z  metali,  odpady  z  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

d) bioodpady – opady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu (trawa, drobne gałęzie,

liście) oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego;

e) żużle  i popioły z palenisk domowych.

f) odpady zmieszane  – odpady resztkowe pozostające po selektywnej zbiórce.
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4. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  ponadto  do  selektywnego  zbierania

powstających  w  gospodarstwach  domowych  odpadów  komunalnych:  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, odpadów tekstyliów i odzieży.

5. Bezpośrednio  sprzed  posesji,  w  terminach  wyznaczonych  w  harmonogramie  wywozu

odpadów, odbierane będą następujące odpady:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

c) zużyte opony samochodowe – do 4-ech sztuk.

6. Odpady  wymienione  w  punkcie  3  lit.a,b,  c  oraz  4  można  samodzielnie  dostarczyć  

i  pozostawić  w  PSZOK,   w  terminach  i  godzinach  jego  funkcjonowania,  które  są

udostępnione na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

7. Gminny  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  przyjmuje  odpady

nieodpłatnie. 

8. Do  pojemników  na  odpady  komunalne  zmieszane  nie  należy  wrzucać  śniegu,  lodu,

piachu,  ziemi,  liści,  trawy,  gałęzi,  gruzu,  popiołu,  substancji  toksycznych,

przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i

innych odpadów niebezpiecznych, pochodzących z działalności gospodarczej.

9. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych 

nie należy wrzucać :

a) opakowań po lekach;

b) zabrudzonych i mokrych opakowań z folii,

c) opakowań i butelek po olejach smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

d) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

e) tworzyw piankowych i styropianu;

f) opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;

g) jednorazowych pieluch, środków higieny osobistej.

10. Do pojemników  i  worków przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  papieru  i  tektury  

nie należy wrzucać:

a) paragonów sklepowych;

b) papieru tłustego, mokrego lub zabrudzonego trwałymi substancjami;

c) papieru pokrytego folią  lub woskowanego;

d) taśmy klejącej, także tzw. malarskiej;

e) opakowań papierowych z zawartością;

f) kartonów po napojach i mleku;

g) chusteczek i ręczników papierowych;

h) kalki technicznej;

11. Do  pojemników  i  worków  przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  szkła  nie  należy

wrzucać 
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a) ceramiki (porcelana, talerze doniczki);

b) luster, wyrobów ze szkła hartowanego;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e) szyb samochodowych.

12. Do  pojemników  i  worków  przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  bioodpadów  nie

można wrzucać odpadów innych aniżeli odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu

(trawa, drobne gałęzie, liście) oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.

Rozdział IV
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW

PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI

ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W
ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7
1. Ustala  się  następujące  rodzaje  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania    odpadów

komunalnych:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l 

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 

c) worki o pojemności od 60 l do 120 l 

d) kontenery KP – 5, KP – 7, KP – 10  

2. Odpady  komunalne  należy  gromadzić  w  workach,  pojemnikach  lub  kontenerach

o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy: 

a)  dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik

120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach  

o pojemności co  najmniej 60l;

b)  dla żłobków, przedszkoli, szkół 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

c) dla  lokali  handlowych  –  50l  na  każde  10m2  powierzchni  całkowitej,  jednak  co

najmniej jeden pojemnik 120l na lokal;

d) dla lokali gastronomicznych – 20l na jedno miejsce konsumpcyjne;

e) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  w  odniesieniu  

do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120l na każdych 10 pracowników;

f) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 20l na jedno łóżko;

g) dla  ogródków  działkowych  –  20l  na  każdą  działkę  w  okresie  od  1  marca  do  31

października każdego roku i 5l poza tym okresem.

§ 8
1. Ustala się następującą kolorystykę i oznaczenie pojemników lub worków do selektywnej

zbiórki odpadów na terenie gminy:

a) niebieski z napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe

z papieru i tektury;

b) żółty  z  napisem   „Metale  i  tworzywa  sztuczne”–  odpady  z  metali  oraz  odpady

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
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c) zielony z napisem „Szkło”- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) brązowy  z napisem „Bioodpady”– opady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu

(trawa, drobne gałęzie, liście) oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego;

e) szary z napisem „Popiół” – żużel i popiół z palenisk domowych;

f) czarny  z  napisem  „Odpady  zmieszane”  –  odpady  resztkowe  pozostające  po

selektywnej zbiórce.

2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać

je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. Zużyte  baterie  i  akumulatory  należy  wydzielić  ze  strumienia  odpadów  komunalnych

i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w gminnym punkcie

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  oraz  w  szkołach  i  Urzędzie  Miasta

i Gminy; 

§ 9
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: chodnikach, przystankach komunikacji

publicznej,  w parkach, skwerach oraz placach zabaw do zbierania odpadów komunalnych

stosuje się kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l. 

Rozdział V
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z
TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 10
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. Odpady zmieszane i bioodpady odbierane są : 

a) w  zabudowie  jednorodzinnej,  na  terenach  wiejskich  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa

tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałym okresie nie rzadziej

niż  raz  

w miesiącu; ,

b)  w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

c) w zabudowie wielolokalowej na terenie miasta nie rzadziej  niż raz na tydzień.

2. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych tj.  papier, metale ,  tworzywa sztuczne,  szkło,

żużel i popiół odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady  budowlane,  rozbiórkowe  i  remontowe  będą  odbierane  na  indywidualne

zgłoszenie  za  dodatkową  opłatą  lub  dostarczone  przez  właściciela  nieruchomości  do

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów .

4. Opróżnianie  koszy  ulicznych  oraz  koszy  z  parków,  przystanków  następuje  

z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż raz

w tygodniu.

§ 11
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Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości określa 

się następująco:

a) nieczystości ciekłe winny być usuwane z terenu nieruchomości w miarę potrzeb z taką

częstotliwością  i  w  sposób  gwarantujący,  że  nie  nastąpi  wypływ  nieczystości  ze

zbiornika  na  skutek  jego  przepełnienia,  jak  również  zanieczyszczenia  ziemi  wód

podziemnych, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie

na prowadzenie  działalności  w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych;

b) nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie

rzadziej niż raz na kwartał;

c) osady  ściekowe  powstające  w  przydomowych  oczyszczalniach  ścieków  należy

opróżniać zgodnie z ich instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział VI
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI

ODPADAMI

§ 12
1. Zagospodarowanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odpadów  powstałych  

w  procesie  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  niesegregowanych  odpadów

komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do

składowania  przez  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  musi  być  zgodne  z

ustaleniami  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa  mazowieckiego  2024,

przyjętego uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia

2019r.  oraz  uchwałą  

nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019r. zmieniająca

uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa

mazowieckiego 2024, uwzględniając zmiany  wprowadzone na podstawie art.6 ust. 14

ustawy z  dnia  19 lipca  2019r.  o  zmianie  ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz.1579).

Rozdział VII
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH

NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ  DLA
LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH

DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13
Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  są  zobowiązane  do  zachowania  bezpieczeństwa

i środków  ostrożności,  zapewniających  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla

ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 14
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. Stały i skuteczny dozór; 



7

2. Natychmiastowe  usuwanie  przez  właścicieli  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez

zwierzęta  domowe  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  (chodnikach,

jezdniach, placach, parkingach terenach zieleni); 

3. Utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałasu, odorów) dla osób

zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

§ 15
1. Na terenie całej gminy każdego psa można prowadzić wyłącznie na uwięzi, natomiast psy

rasy agresywnej mogą być wyprowadzane tylko i wyłącznie na uwięzi i w kagańcu. 

2. Zwolnienie  zwierzęcia  z  uwięzi  dopuszczalne  jest  wyłącznie  w  miejscach  mało

uczęszczanych i pod warunkiem, że ma kaganiec  a opiekun ma możliwość sprawowania

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Zwalnianie przez właściciela posesji psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć

miejsce w sytuacji gdy jest ona ogrodzona i oznaczona stosownym ostrzeżeniem. 

§ 16
1. Zwierzęta pozostawione bez opieki podlegają schwytaniu przez odpowiedni podmiot. 

2. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą 

koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

Rozdział VIII
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA

TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE
ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKRESLONYCH OBSZARACH LUB W

POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 17
1. Na   terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej  dopuszcza  się  utrzymywanie  zwierząt

gospodarskich pod warunkiem, że nie powodują uciążliwości dla sąsiadów i otoczenia,  

a  powstające  odpady  i  nieczystości  będą  gromadzone  i  usuwane  w  sposób  zgodny  

z  prawem,  w  tym  zwłaszcza  z  wymaganiami  odrębnych  przepisów  i  nie  będą

powodowały  zanieczyszczenia  terenu  nieruchomości  oraz  wód  powierzchniowych  i

podziemnych.

2. Zakazuje  się  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  zajętych  przez

budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.

Rozdział IX
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY

JEJ PRZEPROWADZANIA.
§ 18 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

a) zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi  w przypadku stwierdzenia  występowania

gryzoni;

b) zabudowie wielolokalowej oraz w obiektach , w których prowadzona jest działalność

oświatowa,  kulturalna,  społeczna,  socjalna,  z  zakresu  opieki  zdrowotnej,  handlu  

i  przechowywania  artykułów  spożywczych,  a  także  pozostałych  służących
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użyteczności  publicznej  –  co  najmniej  raz  w  roku  w  miesiącach  wrzesień  –

październik.


