
 

UCHWAŁA NR LV/469/2022 
RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), dalej jako ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka", 

zwany dalej Regulaminem. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/126/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 

2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r poz14 643 z późn. zm. ) 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  

 

Rozdział  1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§  1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów 

komunalnych, w sposób opisany w § 3 Regulaminu; 

2) zbieranie odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o 

wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób 

opisany w niniejszym Regulaminie; 

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) 

przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, w sytuacji gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym 

harmonogramem jest niemożliwe; 

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące 

zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów. 

 

§  2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 

 

1) nie zanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 

kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego w sposób umożliwiający ich usunięcie 

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności 

ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.  

2.  Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane poza warsztatami 

naprawczymi, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi. 

 

 

Rozdział  2 

Ogólne zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
 

§3. 1. Na nieruchomości, na których powstają odpady komunalne (bez względu na rodzaj 

zabudowy i sposób ich zagospodarowania) zakłada się prowadzenie selektywnego ich 

zbierania. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać selektywnie następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady tekstyliów i odzieży; 

7) bioodpady, w tym naturalne drzewka choinkowe; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) przeterminowane leki; 



10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

11) chemikalia; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

16) odpady niebezpieczne. 

3. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 6 i 8 -16 należy przekazywać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK.  

4. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie firmie  

odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta Kobyłka w terminach określonych 

harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do PSZOK. 

5. Do PSZOK-u odpady należy dowieźć własnym transportem. 

 

§  4. 1. Worki do selektywnego zbierania papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpadów zapewnia firma odbierająca 

odpady komunalne z terenu Miasta Kobyłka w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest udostępnić pojemniki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, między 

innymi poprzez ich wystawienie w miejsce bezpośrednio przyległe do wejścia umożliwiając 

swobodny dostęp i dojazd do pojemników lub pozostawienie w altanie śmietnikowej otwartej 

od strony ulicy w terminie określonym harmonogramem. 

 

 

§ 5.  1. Wprowadza się obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania kodem 

kreskowym pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w sposób, który pozwoli na identyfikację właściciela nieruchomości. 

2. Pojemnik do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, po 

zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do firmy odbierającej odpady komunalne z terenu 

Miasta Kobyłka, zostanie oznaczony kodem kreskowym, który pozwoli na identyfikację 

właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne. 

3. Worki na odpady zbierane selektywnie oznacza właściciel nieruchomości przy pomocy 

naklejek z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, przed ich przekazaniem. 

4. Kody kreskowe na worki dostępne są do pobrania w Urzędzie Miasta Kobyłka 

oraz w PSZOK. 

 

§6. 1. Odbiór odpadów sprzed posesji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 

6.00 do 22.00, w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest  przy ul. 

W. Łokietka - róg ul. Radzymińskiej w Kobyłce. 

 

§  7. 1. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, deklarujący korzystanie z kompostownika upoważniającego do zniżki 

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani do gromadzenia 

bioodpadów w kompostownikach. 



3. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w specjalnie do 

tego przeznaczonym pojemniku. 

 

 

Rozdział  3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§  8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

między innymi poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

 

2. Ustala się następujące rodzaje i pojemności minimalne pojemników do zbierania odpadów: 

1) kosze uliczne o pojemności od 30 l; 

2) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 120 l, 

spełniające obowiązującą normę PN-EN-840-1:2013-05; 

3) worki o pojemności od 120 l oraz pojemniki o pojemności od 60 l na bioodpady; 

4) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 80 l oraz pojemniki i inne urządzenia o 

pojemności od 120 l do gromadzenia frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. 

 

3.  Właściciel nieruchomości ustalając liczbę i pojemność pojemników na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  powinien uwzględnić następujące 

wskaźniki: 

1) zabudowa zagrodowa lub jednorodzinna - min.30 l pojemności pojemnika na osobę 

przy cyklu odbioru odpadów raz na dwa tygodnie; 

2) budynki wielolokalowe - min. 15 l pojemności pojemnika na osobę przy cyklu odbioru 

dwa razy w tygodniu. 

 

4.  W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych ilości odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), oprócz pojemników  mogą być używane 

odpowiednio oznaczone worki, które zapewnia we własnym zakresie właściciel 

nieruchomości zamieszkałej. Odpady te odbierane są przez firmę odbierającą odpady 

komunalne z terenu Miasta Kobyłka na mocy umowy podpisanej z Miastem na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. 

 

5.  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady 

komunalne są na nich wytwarzane, zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w minimum 

jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na odpady niesegregowane  (zmieszane) oraz 

dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając 

następujące wskaźniki dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru: 

1) budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura, poza wymienionymi 

niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta bądź 

odwiedzającego; 

2) szkoły wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 

3) żłobki i przedszkola – 5 l na każde dziecko i pracownika; 

4) lokale handlowe – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 



5) punkty handlowe – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności minimalnej 120 l na każdy punkt; 

6) lokale gastronomiczne – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 

w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności min. 120 l; 

7) uliczne punkty szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

min.120 l; 

8) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników; 

9) domy opieki, hotele, pensjonaty – 40 l na jedno łóżko. 

6.  W lokalach handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na 

odpady. 

 

§  9. Określa się wymagania dotyczące pojemników i worków do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych i niezbędne wymagania jakie muszą spełniać: 

 

1) worki do zbierania odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale 

i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady) powinny być wykonane z tworzywa 

sztucznego, o pojemności od 80 l i wytrzymałości nie mniejszej jak dla tworzywa LDPE; 

2) pojemniki do selektywnego gromadzenia frakcji odpadów komunalnych powinny 

być dostosowane do zbierania danej frakcji odpadów komunalnych w sposób 

uniemożliwiający ich wydostanie się na zewnątrz; 

3) dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki 

w odpowiednich kolorach i oznaczyć następującym napisem: 

a) zielone, oznaczone napisem „Szkło” przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, 

b) niebieskie, oznaczone napisem „Papier” – przeznaczone na odpady z papieru, w tym 

odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

c) żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”  – przeznaczone na odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) brązowe, oznaczone napisem „Bio”  – przeznaczone na bioodpady. 

 

§  10. 1.  Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych 

oraz w parkach umieszcza się kosze uliczne o pojemności od 30 l wyposażone w zadaszenie 

ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi. 

2.  Określa się zasady umieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z 

terenów użyteczności publicznej: 

 

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 200 m; 

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to 

w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m. 

3.  W centrach handlowych, przed sklepami wielopowierzchniowymi i szkołami należy 

umieszczać zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w §9 Regulaminu. 

 



§  11. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać pojemniki w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez okresowe czyszczenie 

i dezynfekowanie w miarę potrzeb. 

2.  Pojemniki nie powinny być uszkodzone ani pozbawione jakichkolwiek części.  

 

 

Rozdział  4 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów 

 

§  12. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym poprzez bieżące uprzątnięcie odpadów zalegających poza 

pojemnikami. 

 

Rozdział  5 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§  13. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie na 

niej czystości i porządku. 

2.  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

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

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada, jeden 

raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do końca lutego, 

2) z budynków wielolokalowych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w tygodniu, 

c) bioodpady – dwa razy w tygodniu. 

3.  Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych dla 

nieruchomości opisanych w ust. 2 pkt 1 i 2: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą sprzed posesji w 

dni wyznaczone w harmonogramie; 

2) odpady zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach tj. papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady – odbierane będą 

sprzed posesji w dni wyznaczone w harmonogramie oraz w workach dostarczanych na 

bieżąco do PSZOK - u;  

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, dostarczane na bieżąco 

do PSZOK-u; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny – odbierane dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni sprzed posesji w 

ramach akcji wystawka oraz dostarczane na bieżąco do PSZOK-u;  

5) naturalne drzewka choinkowe – odbierane dwa razy w roku (w styczniu i  lutym) 

sprzed posesji oraz dostarczane na bieżąco do PSZOK-u; 

6) odpady niebezpieczne oraz chemikalia  – dostarczane na bieżąco do PSZOK-u;  

7) przeterminowane leki – dostarczane na bieżąco do PSZOK-u oraz we wskazanych 

aptekach na terenie Miasta Kobyłka; 



8) 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 igieł i strzykawek – dostarczane na 

bieżąco do PSZOK - u; 

9) zużyte baterie – dostarczane na bieżąco do PSZOK-u oraz do Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Kobyłka, Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„Wicher” Kobyłka oraz do publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto 

Kobyłka;  

10) zużyte akumulatory – dostarczane na bieżąco do PSZOK - u; 

11) odpady tekstyliów i odzieży – dostarczane na bieżąco do PSZOK - u.  

4.  Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości 

niezamieszkałych: 

1) z budynków wielolokalowych, budynków użyteczności publicznej oraz 

nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, 

medyczna, weterynaryjna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz w tygodniu, 

c) bioodpady - dwa razy w tygodniu, 

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz w miesiącu; 

 

2) z nieruchomości, na których prowadzone są pozostałe formy działalności 

gospodarczej: 

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

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu, 

c) bioodpady - dwa razy w tygodniu, 

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz w miesiącu; 

 

3) z koszy ulicznych w parkach, na przystankach i peronach - dwa razy w tygodniu. 

 

5.  Odbiór odpadów komunalnych może odbywać się od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6.00 do 22.00, w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

§14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na 

nieczystości ciekłe są zobowiązani do opróżniania ich nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2.  Ustala się częstotliwość opróżnienia osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków raz na pół roku. 

 

 

§  15. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków może odbywać się od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6.00 do 22.00, w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

 

Rozdział  6 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§  16. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do 

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  



1) minimalizowanie używania jednorazowych toreb, opakowań;  

2) unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i kompostowania;  

3) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;   

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.  

2. Bioodpady powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących 

możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym 

zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie 

mieszkalnej jednorodzinnej. 

3.  Selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych, powinny być kierowane do 

instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczone do składowania należy przekazać do instalacji komunalnych.  

 

 

 

 

Rozdział  7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

 

§  17.  1. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy w szczególności: 

1) niepozostawianie zwierząt domowych bez nadzoru w obrębie nieruchomości 

niezamieszkałych lub nieużytkowanych; 

2) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia; 

3)  usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego poprzez umieszczanie ich w szczelnych, 

nieulegających szybkiemu rozkładowi workach na odchody, które należy wyrzucić do koszy 

przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku do koszy ulicznych lub pojemników 

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zastrzeżeniem ust. 2; 

4) prowadzenie psów na uwięzi poza obszarem własnej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 

3. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów 

przewodników, osób niedowidzących oraz osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających 

z psów asystentów. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów, gdy ich cechy osobnicze 

(wielkość, budowa) lub uwarunkowania indywidualne (np. choroba) uniemożliwiają 

prowadzenie ich na uwięzi. 

4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest na terenach użytku publicznego 

wyłącznie w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 

 

Rozdział  8 



Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

 

§  18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenie Miasta Kobyłka na 

obszarze ograniczonym (pomiędzy) ulicami (oraz na posesjach bezpośrednio przyległych do 

tych ulic): Kobyłkowska, ks. M. Załuskiego, ks. A. Zagańczyka, Serwitucka, Napoleona, 

Kombatantów, Źródnik, Belgijska, Duńska, Rumuńska, Norweska, Graniczna, Ręczajska, 

Nowa oraz w strefach bezpośredniej ochrony sanitarnej ujęć wody wykorzystywanej do celów 

komunalnych. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod warunkiem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska zostanie 

ograniczona do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona oraz przestrzegane będą 

przepisy sanitarno- epidemiologiczne.  

 

  

 

Rozdział  9 

Zasady obowiązkowej deratyzacji 

 

§  19. 1.  Wyznacza się następujące obszary Miasta Kobyłka podlegające okresowej 

deratyzacji obejmujące tereny w granicach wyznaczonych ulicami: 

1) Broniewskiego, Bohaterów Ossowa, Królewskiej, 3 Maja i Żytniej; 

2) Serwituckiej, Legionów Polskich, Napoleona, Jasińskiego, Waryńskiego 

i Łukasińskiego; 

3) Nałkowskiego, Leśnej i Warszawskiej. 

2.  Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 30 listopada. 

 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne na obszarze 

Miasta Kobyłka deratyzacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni. 

 

 

Rozdział  10. 

Postanowienia końcowe 

 

§  20.  Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu, sprawuje Burmistrz 

Miasta Kobyłka oraz inne służby w zakresie swej właściwości. 

 


