
UCHWAŁA NR 222/VIII/16/2020 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Konstancin-Jeziorna" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm. )  Rada 
Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 
w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 127/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia” Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
 

  
 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 
 
 

Agata Wilczek 
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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  

Gminy Konstancin-Jeziorna 
 

§ 1 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, zwany 

dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Konstancin-Jeziorna. 

§ 2  

1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują 

mieszkańcy, obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad 

określonych w poniższej tabeli: 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Lp. ODPADY 
SPOSÓB SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA 

1. Papier 

zbieranie do worka/pojemnika 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 1 lub § 11 

ust. 1 Regulaminu. 

2. Szkło 

zbierane do worka/pojemnika 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 2 lub § 11 

ust. 2 Regulaminu. 

3. 
Metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe 

zbieranie do worka/pojemnika 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 3 lub § 11 

ust. 3 Regulaminu. 

4.  Bioodpady stanowiące odpady komunalne  

zbieranie do worka/pojemnika 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 4 lub § 11 

ust. 4 Regulaminu. 

5. 

Papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne , odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpady niebezpieczne,  odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

zbieranie w punktach 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 

2019 poz. 2010 z późn. zm.). 

Załącznik do uchwały Nr 222/VIII/16/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 

oraz odpady tekstyliów i odzieży 

 

 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują 

mieszkańcy obowiązani są do zbierania innych odpadów komunalnych nie wymienionych  

w ust. 1 do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, spełniającego 

wymagania określone w § 10 ust. 5 lub § 11 ust. 5 Regulaminu. 

§ 3.  

1. Określa wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 

2. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy mogą kompostować 

bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodu (trawa, liście, 

drobne gałęzie) i odpady kuchenne wyłącznie pochodzenia roślinnego. 

 

3. Właścicieli nieruchomości, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, są zwolnieni  

z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady pochodzenia roślinnego. 

 

4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się                      

w kompostownikach zapewniających dostęp powietrza do warstw kompostu. 

§ 4.  

1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują 

mieszkańcy obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad 

określonych w poniższej tabeli: 

 

 

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 

LP. ODPADY 
SPOSÓB SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA 

1. Papier 

zbieranie do pojemnika spełniającego 

wymagania określone w § 11 ust. 1 

Regulaminu. 

2. Szkło 

zbieranie do pojemnika spełniającego 

wymagania określone w § 11 ust. 2 

Regulaminu. 

3. 
Metale i tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

zbieranie do pojemnika spełniającego 

wymagania określone w § 11 ust. 3 

Regulaminu. 
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4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne,  

zbieranie do pojemnika spełniającego 

wymagania określone w § 11 ust. 4 

Regulaminu, bioodpady stanowiące 

odpady komunalne zawierające 

odpady z pielęgnacji terenów 

zielonych w workach spełniających 

wymagania określone w § 10 ust.4  

5. 

Papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne , 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpady niebezpieczne,  odpady 

niekwalifikujące 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 

igły i strzykawki oraz odpady tekstyliów i 

odzieży 

zbieranie w punktach selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 

 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkują 

mieszkańcy, obowiązani są do zbierania innych odpadów komunalnych nie wymienionych  

w § 4 ust. 1 do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), spełniającego wymagania 

określone w § 11 ust. 5 Regulaminu. 

§ 5.  

1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad 

określonych w poniższej tabeli: 

 

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Lp. ODPADY 
SPOSÓB SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA 

1. Papier 

zbieranie do pojemnika/worka 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 1 lub § 11 

ust. 1 Regulaminu. 

2. Szkło 

zbieranie do pojemnika/worka 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 2 lub § 11 

ust. 2 Regulaminu. 

3. 
Metale , tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe 

zbieranie do pojemnika/worka 

spełniającego wymagania 

określone w § 10 ust. 3 lub § 11 

ust. 3 Regulaminu. 
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4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne 

zbieranie do pojemnika, 

spełniającego wymagania 

określone w § 11 ust. 4 

Regulaminu. 

5. 

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpady niebezpieczne, bioodpady 

stanowiące odpady komunalne, odpady 

niekwalifikujące 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 igły i strzykawki 

oraz odpady tekstyliów i odzieży. 

Przekazywanie podmiotom 

uprawnionym do odbioru tych 

odpadów na podstawie zawartej 

umowy. 

 

2. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają 

odpady komunalne, obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych nie wymienionych w 

§ 5  ust. 1 do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, spełniającego 

wymagania określone w § 11 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6.  

1. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują 

mieszkańcy, obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 2 lub w § 4 w zależności od rodzaju zabudowy, a w części nieruchomości, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązani są do 

zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

 

§ 7.  

 

1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, mają obowiązek 

wystawiać pojemniki oraz worki przed zamieszkiwaną nieruchomość wyłącznie w dniu 

odbioru odpadów komunalnych określonych w harmonogramie do godziny 7:00. 

§ 8.  

1. Kosze na odpady ustawione na terenach publicznych powinny posiadać minimalną 

pojemność  35 litrów i konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod 

wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych. 

 

2. Zarządca lub właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, w tym 

chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jest zobowiązany do uprzątania błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń. 
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3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych 

zanieczyszczeń, zapewniając swobodne przejście dla pieszych. 

 

4. Zarządcy dróg zobowiązani są do pozbywania się błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do 

drogi publicznej. 

 

5. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 

dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

 

6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek  utrzymywać w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów, poprzez porządkowanie terenu 

wokół pojemników, worków.  

 

§ 9.  

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest możliwe jeżeli powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usuniecie 

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ścieki tego 

rodzaju nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

 

2. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dokonuje 

się pod warunkiem  że prace związane z naprawą pojazdów samochodowych nie są uciążliwe 

dla nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób 

postępowania z powstającymi w skutek naprawy odpadami będzie zgodny z przepisami 

szczególnymi. 

§ 10.  

1. Worek na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać 

wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Niebieski 

Minimalna pojemność 120 litrów 

Napis Papier 

Materiał Folia LDPE 

 

2. Worek na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać 

wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Zielony 

Minimalna pojemność 120 litrów 

Napis Szkło 
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Materiał Folia LDPE 

 

3. Worek na selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone  

w poniższej tabeli: 

 

Kolor Żółty 

Minimalna pojemność 120 litrów 

Napis Metale i, Tworzywa Sztuczne  

Materiał Folia LDPE 

 

4. Worek na selektywnie zbierane bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu 

nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

 

Kolor Brązowy 

Minimalna pojemność 120 litrów 

Napis Bio 

Materiał Folia LDPE 

 

5. Worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości 

powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Czarny  

Minimalna 

pojemność 
120 litrów 

Napis Niesegregowane 

Materiał Folia LDPE 

 

§ 11.  

1. Pojemnik na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać 

wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Niebieski 

Pojemność 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów 

Napis Papier 

Materiał PEHD -polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości 

Inne 

wymagania 
Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840 

 

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać 

wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Zielony 

Pojemność 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów 
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Napis Szkło 

Materiał PEHD -polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości 

Inne 

wymagania 
Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840 

 

3. Pojemnik na selektywnie zbierane metale ,tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w 

poniższej tabeli: 

 

Kolor Żółty 

Pojemność 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów 

Napis Metale i tworzywa sztuczne 

Materiał PEHD -polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości 

Inne 

wymagania 
Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840 

 

4. Pojemnik na selektywnie zbierane bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu 

nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Brązowy 

Pojemność 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów 

Napis Bio 

Materiał PEHD -polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości 

Inne 

wymagania 
Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840 

 

5. Pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości 

powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 

 

Kolor Czarny 

Pojemność 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów 

Napis Niesegregowane 

Materiał PEHD -polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości 

Inne 

wymagania 
Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840 

 

6. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, są obowiązani do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość 

pojemników lub worków na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi 

wytwarzania odpadów komunalnych określonemu w § 12.  

 

§ 12.  

1. Przyjmuje się minimalną pojemność pojemników lub worków do gromadzenia odpadów 

komunalnych dla różnych obiektów i terenów użyteczności publicznej: 
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szkoły  6 litrów na każdego ucznia, studenta i pracownika 

żłobki i przedszkola 6 litrów na każde dziecko i pracownika 

lokale handlowe 

60 litrów na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 

budynku, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 litrów na 

lokal 

lokale i punkty gastronomiczne 15 litrów na jedno miejsce konsumenckie 

uliczne punkty szybkiej konsumpcji co najmniej 1 pojemnik 120 litrów 

zakłady rzemieślnicze, usługowe i 

produkcyjne 

w odniesieniu do pomieszczeń 

socjalnych i biurowych 

co najmniej 1 pojemnik 120 litrowy na każdych 10 

pracowników, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 

litrów na zakład 

szpitale, internaty, hotele, 

pensjonaty i podobne 
10 litrów na 1 łóżko 

inne tereny użyteczności publicznej: 

parki, place zabaw, skwery itp. 
20 litrów/ 1000 m2 

 

§ 13. 

1. W zabudowie jednorodzinnej na której zamieszkują mieszkańcy odpady komunalne 

powinny być odbierane z następującą częstotliwością: 

1) selektywnie zbierany papier – raz na dwa tygodnie, 

2) selektywnie zbierane szkło – jeden raz  w miesiącu, 

3)selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie, 

4) selektywnie zbierane bioodpady stanowiące odpady komunalne –raz na dwa tygodnie, 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –raz na dwa tygodnie, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony – dwa razy w roku, 

7) choinki –  raz w roku. 

 

2. W zabudowie wielolokalowej na której zamieszkują mieszkańcy odpady komunalne 

powinny być odbierane z następującą częstotliwością: 

1)    selektywnie zbierany papier –  jeden raz w tygodniu, 

2)    selektywnie zbierane szkło –jeden raz w miesiącu, 

3) selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe     

wielomateriałowe –jeden  raz w tygodniu, 

4)  selektywnie zbierane bioodpady stanowiące odpady komunalne – trzy razy w tygodniu, 

5)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – trzy razy w tygodniu, 

6)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony – raz na kwartał, 

7)  choinki – raz w roku. 

 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny zgodnie z odrębnymi przepisami  

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinny być odbierane z częstotliwością 

nie rzadziej niż raz na tydzień. 
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4. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do 

pozbywania się odpadów komunalnych nie rzadziej niż z częstotliwością określoną w § 13 

ust. 1.  

 

 

§ 14.  

1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego powinno następować poprzez korzystanie z usług 

świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych.  

 

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna 

odbywać się według potrzeb, jednak musi wynikać z ilości pobranej wody oraz z pojemności 

zbiornika bezodpływowego, zapobiegająca przepełnieniu zbiornika bezodpływowego. 

 

§ 15.  

1. W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi Gmina zobowiązana jest do 

osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska. 

 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady 

komunalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowane w 

instalacjach komunalnych położonych na obszarze całego kraju, ale powinno to być zgodnie 

z ogólną zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami. Podmiot 

odbierający ww. odpady od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do ich 

przekazywania do instalacji komunalnej wpisanej na listę marszałka województwa. 

 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego podmiotu zbierającego odpady do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

§ 16.  

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, 

2) sprawowania stałego, skutecznego dozoru nad psami oraz innymi zwierzętami 

domowymi poza miejscem ich stałego utrzymywania – adekwatnie do wielkości, rasy i 

cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu,  

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wyjście psa, 
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4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez 

umieszczanie ich w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości 

przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, 

5) obowiązek usunięcia zanieczyszczeń nie dotyczy osób niewidomych, korzystających  

z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu  

w stopniu znacznym, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb 

ratowniczych korzystających w trakcie wykonywania zadań służbowych z pracy psów 

służbowych,  

6) stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz 

zachowania porządku publicznego i ochrony mienia przy przewozie i przemieszczaniu 

zwierząt domowych. 

 

2. Zabrania się pozostawiania bez dozoru psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości 

niezamieszkałych. 

 

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na 

smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również  

w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. 

 

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy z nałożonym kagańcem jedynie w miejscach 

mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania 

kontroli nad jego zachowaniem. 

 

5. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 

właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów 

porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów. 

 

6. Utrzymujący w lokalach mieszkalnych i użytkowych zwierzęta egzotyczne,  

w szczególności gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym pajęczaki i owady, zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z miejsca ich przebywania. 

 

§ 17.  

1. Właściciele zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstających  

w związku z chowem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska. 

 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

możliwe jest  po spełnieniu następujących warunków: 

1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości będą zabezpieczone przed 

samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości, 

2) utrzymanie zwierząt nie będzie powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas 

czy wydzielanie uciążliwych zapachów w stosunku do mieszkańców sąsiednich 

nieruchomości, 

3) będą przestrzegane ogólne przepisy sanitarno - epidemiologiczne. 
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3. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest do 

niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia. 

 

4. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od 

granicy nieruchomości.  

§ 18.  

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane: 

1)  budynkami wielolokalowymi, 

    2) obiektami o charakterze oświatowym, leczniczym, opiekuńczo-wychowawczym, 

hotelowym oraz zbiorowego zakwaterowania i żywienia, 

   3)  obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do sprzedaży, przetwórstwa 

bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, 

   4)   obiektami wykorzystywanymi do gospodarki odpadami. 

2. Ustala się następujące terminy deratyzacji: 

1)  w okresie wiosennym od 1 do 30 kwietnia, 

2)  w okresie jesiennym od 1 do 30 listopada. 

3. W przypadku wystąpienia gryzoni deratyzację należy wykonać niezwłocznie. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr 222/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna

W dniu 19 lipca 2019 roku uchwalono nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010, zpóźn.zm.). W związku
z zaistniałymi zmianami niezbędne jest dostosowanie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Konstancin - Jeziorna” do ustawy w aktualnym brzmieniu.
Rada Gminy jest obowiązana dostosować treć Regulaminu do aktualnych przepisów ustawy zgodnie
z art 9 ust. 1 ustawy z dnia 19.07.2019 zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 poz. 1579) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie tych przepisów tj. do 6 września 2020 r. . Wprowadzone zmiany w ustawie są znaczące i wiązać
się będą ze zmianami innych uchwał, które regulują gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie
gminy Konstancin - Jeziorna. Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych. Projekt uchwały spełnia określone prawem wymagania. Podjęcie uchwały przez Radę
Gminy Konstancin - Jeziorna w przedmiotowym zakresie jest uzasadniony.
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