
UCHWAŁA NR 105/XX/2020 
RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 22 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 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 Zambrowie, 
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 88/XVII/2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 
poz. 2212) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1  Minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości na których: 

1) zamieszkują mieszkańcy - określa załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - określa  załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

2. Minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi 
60l. 

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalne pojemności pojemników i/lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, stanowi suma pojemności ustalonej dla 
mieszkańców oraz pojemności ustalonej dla prowadzonej działalności. 

4. Właściciele nieruchomości, na których organizowana jest impreza masowa są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 1 na 
50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób 
uczestniczących w imprezie. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy 
z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie 
i uprzątnięcie.”,”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu: 

„Rozdział 10a. 
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia standardów utrzymania pojemników 

oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 

§ 26a. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich 
przeznaczonych; 

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia 
do przepełnienia pojemników; 
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3) zabezpieczenie gromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 
dostępem do nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku bioodpadów 
i papieru umieszczanie ich w miarę możliwości w zadaszonej części miejsca gromadzenia 
odpadów; 

4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi 
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna 
odbywać się minimum dwa razy w roku; 

5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza 
pojemnikami i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także 
mycie pojemników. 

6) zabezpieczenie terenu pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków wód 
opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu. 

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione 
istotnych elementów wyposażenia. 

3. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane poprzez 
nie dopuszczanie do ich przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, 
nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku 
i transportu odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc. 

§ 26b. 1 Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych: 

1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

2) pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu 
wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, 

3) w terminie odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 
i worki z odpadami w miejscach umożliwiających ich swobodny odbiór.”,”, 

c) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) dodaje się załączniki Nr 1 i 2 w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Jacek Olszewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 105/XX/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 22 września 2020 r. 

 Załącznik Nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zambrów 

Minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
Rodzaj 

zabudowy 
Pojemnik na papier Pojemnik na szkło Pojemnik na metale 

i tworzywa  sztuczne 
Pojemniki na 

bioodpady 
Pojemniki na 

niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 
Zabudowa 
jednorodzinna 

poj. 120 l poj. 120 l  poj.  120 l poj. 120 l poj. 120 l 

minimalna łączna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bioodpadów, papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych – nie mniejsza niż wielkość wyliczona 
poprzez podzielenie iloczynu 120  i liczby osób zamieszkujących na nieruchomości przez częstotliwość opróżnień 

pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w miesiącu, z zachowaniem minimalnych pojemności 
pojemników dla każdego rodzaju odpadów wynoszącej nie mniej niż: 

Zabudowa 
wielorodzinna 

poj. 1100 l  poj. 1100 l  poj. 1100 l poj. 1100 l poj. 1100 l 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 105/XX/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 22 września 2020 r. 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zambrów 

Minimalne pojemności pojemników oraz średnie miesięczne ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
Rodzaj 

nieruchomości/ 
działalności 

Pojemniki 
na 

bioodpady 

Pojemniki na 
niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

Pojemnik na 
papier 

Pojemnik na 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

Pojemnik 
na szkło 

Średnia 
miesięczna 

ilość 
wytwarzanych 

łącznie 
odpadów 

komunalnych 

Łączna 
minimalna 
pojemność 

pojemników  

Żłobki, 
przedszkola i 
szkoły 

 poj. 60 l  poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 60 l 12 l/ dziecko 
/pracownik 

480 l 

Lokale 
gastronomiczne 

poj. 60 l poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 60 l 80 l/ miejsce 
konsumpcyjne 

480 l 

Lokale 
handlowe 

poj. 60 l  poj. 120 l  poj. 60 l  poj. 60 l  poj. 60 l 40 l/pracownik 360 l 

Inne, w tym: 
zakłady 
usługowe, 
produkcyjne i 
biura  

 poj. 60 l  poj. 120 l  poj. 60 l  poj. 60 l  poj. 60 l 80 l / liczba 
pracowników 

360 l 

Szpitale, hotele 
i inne obiekty 
hotelowe 

 poj. 120 l poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 120 l  poj. 120 l 120 l/miejsce 
noclegowe 

600 l 

Ogrody 
działkowe 
Od 1 marca do 
31 października 

ND  poj. 1100l poj. 120 l  poj. 120 l poj. 120 l 40 l/działkę 1460 l 
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