INFORMACJA
Wyciąg z Uchwały Nr 32/VI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 marca 2007 roku w
sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
„Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego, poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i/lub worków służących do
gromadzenia odpadów,
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady,
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
236 z 2005r. poz.2008 z poźn. zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do
użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie
błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę
potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu,
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów itp.,
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych
budynków,
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń
wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,
3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych,
4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,
5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości”.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NOWY
DUNINÓW:
„a) przy co dwumiesięcznym cyklu wywozu, każda rodzina trzyosobowa i większa zobowiązana jest
wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 l.
b) przy cyklu wywozu kwartalnym każda rodzina jedno, dwuosobowa zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik/worek o pojemności 120 l.
c) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować liczbę pojemników/
worków, do ilości rodzin i cyklu wywozu określonych w ppkt a i b,
d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, właściciele
działek letniskowych, zobowiązani są dostosować liczbę pojemników/worków do swych
indywidualnych potrzeb uwzględniając normatywy dostosowane do co najmniej dwumiesięcznego
cyklu odbioru odpadów”
Szczegółowe zapisy dotyczące pozostałych podmiotów znajdują się w w/w uchwale.
„1) Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz na dwa miesiące, bez dopuszczenia do
przepełnienia.
2) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór
odpadów komunalnych.
3) Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

4) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres 1 roku.
5) Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się:
a) dla odpadów opakowaniowych: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metalu, szkła w
cyklu dwumiesięcznym. Właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem
opakowań w worku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości;
b) dla odpadów niebezpiecznych odbieranych bezpośrednio od mieszkańców w cyklu
półrocznym,
c) dla odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio od mieszkańców w cyklu
półrocznym,
d) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;
e) dla odpadów nieselekcjonowanych: w cyklu dwumiesięcznym”.
Pełna wersja uchwały dostępna jest na stronie internetowej Gminy Nowy Duninów: ug@nowyduninow.info.pl,
u sołtysów poszczególnych wsi oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie , ul. Osiedlowa 1, pokój nr 21
Wykaz firm posiadających zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nowy Duninów działalności w
zakresie :
1. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego , odpadów z remontów oraz pozyskiwania do odzysku surowców
wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ''EKO-MAZ'' sp. z o.o. 09-407 Płock , ul.
Gierzyńskiego 17. TEL. 0-24-2636292
Cennik : pojemnik 120 l – cena brutto 10,70zł
pojemnik 240 l – cena brutto 17,12zł
pojemnik 1100 l -cena brutto 40,66zł
2. zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych Płocka Gospodarka Komunalna 09-402 Płock, ul. Przemysłowa 31
TEL. 0-24-2623167
Cennik: pojemnik 120 l – cena brutto 12,84zł
pojemnik 240 l – cena brutto 17,12zł
pojemnik 1100 l -cena brutto 40,66zł
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zakład Usług Wielobranżowych Wiesław Tomaszewski Karolewo 25 TEL. 0-24-2610177
Cennik: beczka o pojemności 4,5m3 – 150,00zł brutto
4. Zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz frakcji gromadzonych Firma REMONDIS'' Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 Oddział w Płock, ul. Przemysłowa 3 TEL. 0-24-2681060
Cennik: pojemnik 120 l – cena brutto 12,00zł
pojemnik 240 l – cena brutto 17,00zł
pojemnik 1100 l -cena brutto 40,50zł
pojemnik 770 l – cena brutto 32,00zł
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Zakład Usługowo-Handlowy
''ZUH'' Piotr Kijek 09-506 Soczewka TEL. 0-691715097
Cennik: beczka o pojemności 4,5m3 – 16,00zł/m3 brutto + 1,00zł za 1km powyżej 10 km
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Piotr Rydz Lipianki 46 TEL. 0-608 682 136
Cennik: beczka o pojemności 9m3 - 16,05zł/m3
W przypadku nie stosowania się do zapisów powyższej uchwały, Gmina Nowy Duninów będzie zmuszona
podjąć działania wynikające z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.
U. Nr 236, poz. 2008, z 2005r. ze zm).

