
 

 

Uchwała Nr XL.506.2021 

Rady Gminy Nadarzyn 

 z dnia 17 czerwca 2021r. 

 

zmieniająca Uchwałę  Nr XXXVIII.485.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r.               

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym                 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXXVIII.485.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021r.  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. § 6 ust.1 pkt 1 litera c otrzymuje brzmienie: „c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na 

odpady segregowane- metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe,”, 

2. § 6 ust.1 pkt 2 litera c otrzymuje brzmienie: „c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na 

odpady segregowane- metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe,”, 

3. § 6 ust.1 pkt 3 litera b otrzymuje brzmienie: „b) pojemnik o łącznej pojemności 1,1 m3 (1100 

litrów) na odpady segregowane- metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe,”, 

4. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów użytku 

publicznego i dróg publicznych, a powstają odpady komunalne. 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne stosuje się pojemniki, o których mowa w  § 5                 

o pojemności i ilości dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej 

na tej nieruchomości działalności. 

2. Na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych 

odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych  o minimalnej pojemności 

35 l.”, 

5. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pojemniki  nie powinny być uszkodzone oraz powinny być 

szczelnie zamknięte.”, 

6.  § 8 ust.5 otrzymuje brzmienie: „5.Właściciel nieruchomości powinien utrzymywać w 

czystości miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności zaś powinien uprzątnąć odpady 

pozostałe po opróżnieniu pojemników oraz dokonywać okresowej dezynfekcji miejsc 

gromadzenia odpadów w tym boksów, zagród śmietnikowych, pergol przynajmniej raz do 

roku.”, 

7. W § 8 dodaje się ustęp 6: „6. Zabiegi sanitarne w postaci zamiatania, usuwania odpadów, 

które nie znalazły się w urządzeniach do gromadzenia odpadów powinny być wykonywane z 

taką częstotliwością by zapewnić czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów oraz 

możliwość dojścia do każdego z pojemników przez użytkujących i podmiotu uprawnionego 

do odbioru odpadów.”,  

8. § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie, 

b) w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na tydzień,”, 

9. § 10 ust. 2 pkt 1  otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku odpadów: papieru, szkła, metali, 

tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - 1 raz na miesiąc,”, 



 

 

10. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 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 i transportu nieczystości ciekłych, jednak nie 

rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXVIII.485.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r.  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn  nie ulegają 

zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego. 


