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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 241/XXIV/20 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 

§ 2. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomości; 

2) wykonawców robót budowlanych; 

3) zarządców dróg; 

4) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej; 

5) firmy wywozowe; 

6) wszystkich korzystających z terenów użytku publicznego; 

7) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie, 

8) osoby kompostujące odpady zielone i bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) Gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą 

samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób, 

2) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć miejsce 

zlokalizowane w Łomży przy ul. Akademickiej 22, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Łomży samodzielnie dostarczają nieodpłatnie zebrane selektywnie odpady 

komunalne, 

3) Odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez to rozumieć 

odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia we własnym zakresie drobnych 

remontów, budów i rozbiórek /robót nie wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszenia do organu 

administracji architektoniczno – budowlanej/. 

§ 4. Właściciele nieruchomości, w  których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są 

do podpisania umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz 

ustawienia na nieruchomościach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, z częstotliwością 

wykluczającą ich przepełnienie.  

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i pozbywania się na zasadach 

określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papieru i tektury, 

2) szkła bezbarwnego i kolorowego, 

3) tworzyw sztucznych, 
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4) opakowań wielomateriałowych, 

5) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

6) metali, 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

8) odpadów niebezpiecznych, 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

10) zużytych baterii i akumulatorów, 

11) przeterminowanych leków, 

12) chemikaliów, 

13) odpadów niekwalifikujących 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, 

14) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

15) zużytych opon, 

16) tekstyliów i odzieży, 

17) popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

2. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) bezpośrednio na terenie nieruchomości /w miejscu ich wytworzenia/ - „u źródła”, 

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

3) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Bezpośrednio na terenie nieruchomości selektywnie zbierane są odpady komunalne: 

1) papier i tektura, 

2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – zbierane łącznie, 

3) szkło, 

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) popiół i żużel z palenisk domowych, 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości 

selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 5 ust 1 pkt. 1 – 16. Godziny funkcjonowania PSZOK 

oraz szczegółowy zakres świadczonych usług określone są w Regulaminie PSZOK i udostępnione na stronach 

internetowych ZGO Sp. z o. o. i Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego. 

2. Zakazuje się  zgarniana  śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

3. Dopuszcza się możliwość usypywania pryzm śniegu i lodu na skraju chodnika w sposób nie powodujący 

zakłóceń w ruchu  pieszych i pojazdów oraz z zachowaniem możliwości swobodnego odprowadzania wód 

roztopowych. 

§ 7. 1.  Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych poza specjalistycznymi myjniami i warsztatami, 

na terenach nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod warunkiem, iż czynność ta: 

1) odbywa się na wydzielonej i utwardzonej /szczelnej/ powierzchni, 
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2) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu, 

3) wykonywana jest przy użyciu środków ulegających biodegradacji a powstałe ścieki zostaną odprowadzone 

do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. 

2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych związana z bieżącą eksploatacją (np. wymiana 

żarówek, i innych akcesoriów, uzupełnianie płynów) na terenie nieruchomości, pod warunkiem, 

że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady inne niż 

niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zabrania się mycia pojazdów poza myjniami, na terenach ogólnodostępnych dróg, chodników, 

na miejskich terenach zielonych oraz nad brzegami rzek i innych zbiorników wodnych. 

4. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych. 

5. Zabrania się wykonywania napraw i regulacji samochodów w sposób uciążliwy i zakłócający spokój 

mieszkańcom oraz powodujący powstawanie odpadów niebezpiecznych i zanieczyszczenie nawierzchni jezdni 

lub miejsca postoju (np. wymiana olejów, smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych i urządzeń 

klimatyzacyjnych). 

Rozdział 3. 

RODZAJ 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. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 8. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie 

pojemników metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających następujące warunki:  

1) pojemniki szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi, o pojemności: 80 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 

1100 l; 

2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności 7 m3 i 10 m3;  

3) kontenery odkryte o pojemności: 4 m3, 7 m3 , 10 m3 , 20 m3;  

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, 

wyposażone w denny system opróżniania lub opróżniane od góry, dostosowane do opróżniania 

samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe typu HDS; 

5) pojemniki ustawiane przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji miejskiej oraz na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego jako tzw. „kosze uliczne” o pojemności minimalnej 

od 20 l; 

6) pojemniki przeznaczone do odpadów niebezpiecznych, leków oraz tekstyliów i zużytej odzieży; 

7) pojemniki przystosowane do zgniatania i zagęszczania odpadów komunalnych (tzw. „prasokontenery”) 

wyłącznie na papier, metale i tworzywa sztuczne lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnienie hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów 

odbierających odpady. 

2. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w obowiązujących przepisach i normach technicznych. 

3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie worków 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, spełniającymi następujące warunki: 

1) worki o pojemności od 80 l do 120 l, wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE, o grubości 

dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka; 

2) torby przeznaczone do gromadzenia odpadów budowlanych typu „Big-Bag”, o pojemności nie mniejszej 

niż 500 l, wyposażone w uchwyty transportowe, wykonane z tkaniny o dużej wytrzymałości. 
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4. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie 

jednorodzinnej w szczelnych, czarnych workach, w sytuacji wyjątkowego, np. jednorazowego zwiększenia 

ilości odpadów. 

5. W miejscu wytworzenia odpadów dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania: 

1) papieru, 

2) łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

3) szkła, 

4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

5) popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

§ 9. 1.  Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być 

utrzymane w następującej kolorystyce i z oznaczeniem: 

1) pojemniki lub worki do gromadzenia papieru i tektury – koloru niebieskiego, oznaczone napisem 

„PAPIER”, 

2) pojemniki lub worki do gromadzenia szkła – koloru zielonego, oznaczone napisem „SZKŁO”, 

3) pojemniki lub worki do gromadzenia metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – 

koloru żółtego, oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

4) pojemniki lub worki do gromadzenia bioodpadów stanowiących odpady komunalne – koloru brązowego, 

oznaczone napisem „BIO”, 

5) pojemniki lub worki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – koloru 

czarnego, oznaczone napisem „ODPADY ZMIESZANE”, 

6) pojemniki lub worki do gromadzenia popiołu i żużlu z palenisk domowych stanowiących odpady 

komunalne – koloru szarego, oznaczone napisem „POPIÓŁ”, 

2. Zaleca się zbieranie i gromadzenie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na przydomowych 

kompostownikach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować 

uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

§ 10. 1.  Przy uwzględnieniu średniej tygodniowej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych wynoszącej 40 l na osobę w ciągu tygodnia oraz średniej ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych w innych źródłach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości na których: 

1) zamieszkują mieszkańcy określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określone w załączniku Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

wynoszącą 80 l. 

§ 11. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożeń dla zdrowia 

i bezpieczeństwa ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co 

najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.  

§ 12. 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 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 
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2) pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu wydzielonym, 

zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń; 

3) pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący 

nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nieutrudniony dostęp do nich osobom 

korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne. 

3. W przypadku, gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się 

za spełniony, jeżeli w dniu, w którym następuje odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem 

odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został 

udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego. 

4. W terminie odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki 

wypełnione odpadami w miejscach umożliwiających ich odbiór. 

5. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności 

przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw. 

Rozdział 4. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARYM 

I PORZĄDKOWYM MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW 

§ 13. 1.  Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 

w szczególności poprzez:  

1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający swobodny do nich dostęp; 

2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach i niedopuszczanie do wysypywania się odpadów 

z pojemników; 

3) w przypadku dopuszczonego Regulaminem zbierania odpadów w workach, zawiązywanie worków lub 

zabezpieczanie w inny sposób znajdujących się w nich odpadów przed wypadaniem w trakcie realizacji 

usługi odbioru odpadów; 

4) zabezpieczenie zgromadzonych 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; 

5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami 

i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie 

zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowych; 

6) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, 

wód opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu. 

2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach 

na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Rozdział 5. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 14. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach. 
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3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i opróżnienie bez narażenia na szkodę 

ludzi, budynków bądź pojazdów. Powyższe obowiązki dotyczą także dostępu do urządzeń służących 

do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: 

1. Wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

2) wielorodzinnej, powinien odbywać co najmniej 3 razy w tygodniu. 

2. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - papieru z terenów o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej jeden raz w miesiącu, 

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej jeden raz w tygodniu. 

3. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - szkła z terenów o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej jeden raz w miesiącu, 

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. 

4. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu 

o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 

5. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenów 

o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, a w okresie od października do 

kwietnia co najmniej 1 raz w miesiącu, 

2) wielorodzinnej,  powinien odbywać się w miarę potrzeb,  co najmniej 1 raz w tygodniu. 

6. Wywóz odpadów zebranych selektywnie – popiołu i żużlu z palenisk domowych w okresie 

od października do kwietnia z terenu o zabudowie: 

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz w miesiącu. 

7. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych musi odbywać się w sposób 

systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu 

terenu przyległego, z następującą częstotliwością: 

1) bioodpadów – co najmniej 1 raz w tygodniu; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie; 

3) szkła – co najmniej 1 raz w miesiącu; 

4) papieru oraz metali i tworzyw sztucznych – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie; 

8. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego pojemniki i worki należy opróżniać w miarę potrzeby 

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

§ 16. 1.  Przeterminowane i  nie wykorzystane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach 

ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki lub dostarczyć do PSZOK. 

2. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w: 

1) placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, 

2) punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii, 
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3) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

3. Odpady w postaci zużytych akumulatorów należy dostarczyć do punktów handlowych, serwisowych 

prowadzących sprzedaż i wymianę akumulatorów, jak również do PSZOK. 

4. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z terenu nieruchomości 

odbierane będą w: 

1) punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, 

2) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

3) czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, organizowanych w miarę potrzeby. 

5. Inne odpady niebezpieczne i chemikalia powstałe w gospodarstwach domowych należy dostarczać 

do PSZOK. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót wykonywanych samodzielnie, 

niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej 

można dostarczyć osobiście do PSZOK lub zamówić specjalny pojemnik uniemożliwiający pylenie 

u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór ww. odpadów powinien nastąpić w ciągu 48 godzin 

od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót /wykonywanych przez specjalistyczne firmy/ nie będą 

odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Odpady te należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, 

zamówionych odpłatnie przez wytwórcę odpadów. 

8. Odpady remontowe powstające w wyniku prac realizowanych przez firmy remontowo-budowlane 

nie będą przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na koszt miasta. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, pochodzące z terenu nieruchomości należy dostarczać 

do PSZOK lub odbierane będą przez przedsiębiorstwo co najmniej cztery razy w roku. O terminie odbioru 

przedsiębiorca powiadomi mieszkańców miasta na min. 7 dni przed planowanym odbiorem. Odpady te 

powinny być gromadzone przed posesją lub w rejonie altan śmietnikowych, nie wcześniej niż 24 godziny przed 

wyznaczonym terminem odbioru przez jednostkę wywozową, w sposób nie utrudniający korzystania 

z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. 

10. Zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych można przekazywać do zakładów serwisowych 

prowadzących sprzedaż i wymianę opon lub do PSZOK. 

11. Odpady z odzieży i tekstyliów mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i odpowiednio 

oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie Miasta lub dostarczyć do PSZOK. 

12. 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 można dostarczyć do PSZOK. 

§ 17. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych w sposób systematyczny,  gwarantujący zachowanie czystości i porządku 

na nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą nie dopuszczenie do przepełnienia się zbiorników; 

2) zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być szczelne; 

3) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez uprawnioną firmę wywozową i dostarczane 

do stacji zlewnej; 

4) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych obowiązani są 

do usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni; 

5) zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz 

wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 
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Rozdział 6. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH 

§ 18. 1.  Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostuje się wyłącznie bioodpady wytworzone na danej nieruchomości.  

1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być prowadzone m. in. w: 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych, 

2) kompostownikach o budowie ażurowej, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 

kompostu. 

3. Kompostowanie nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

4. Kompostowanie bioodpadów nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika 

lub worka na bioodpady. 

Rozdział 7. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKEIGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 19. 1.  Odpady komunalne wymienione w § 5 ust. 3 tj. odpady zmieszane oraz papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, bio itd., odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łomża należy przekazywać 

do miejskiej instalacji komunalnej, zlokalizowanej w Czartorii, gm. Miastkowo. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do stacji zlewnej. 

Miasto Łomża posiada stację zlewną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowaną 

w Łomży przy ul. Zjazd 23. 

Rozdział 8. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ 

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 20. 1.  Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe 

w wyniku ich zachowania. 

2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ani uciążliwości 

dla ludzi oraz innych zwierząt. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy 

i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa 

na zewnątrz. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach 

na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-

przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów. 
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Rozdział 9. 

WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ MIASTA W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 21. 1.  Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach : 

1) o zabudowie wielorodzinnej, 

2) przeznaczonych do użytku publicznego, 

3) budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m². 

2. Na pozostałych terenach miasta nie wymienionych w ust.1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich z zachowaniem niżej określonych wymagań: 

1) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, 

przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich o odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, 

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych 

użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz obniżać standardów 

sanitarnych, 

3) nieruchomość, w której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie należy zabezpieczyć przed wydostaniem 

się z niej zwierząt, 

4) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych należy niezwłocznie usuwać, 

Rozdział 10. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE DERATYZACJI 

§ 22. 1.  Obowiązkowej deratyzacji na terenie Łomży podlegają obszary: 

1) skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej, w tym wiaty śmietnikowe, korytarze piwnic w budynkach 

wielorodzinnych, itp; 

2) zabudowane obiektami przemysłowo-magazynowymi, w których przechowywane bądź przetwarzane są 

produkty rolno-spożywcze; 

3) sieci: ciepłowniczych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, itp; 

4) gospodarstw rolno-hodowlanych, hoteli, internatów, burs szkolnych; 

5) schroniska dla psów; 

6) obszarów, na których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: w okresie wiosennym – w miesiącach 

od marca do kwietnia oraz w okresie jesiennym od października do listopada.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Łomża 

 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 

jeden poj. 80 l jeden poj. 80 l jeden poj. 80 l jeden poj. 80 l jeden poj. 80 l 

Zabudowa 

wielorodzinna 

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 

40 l i liczby osób zamieszkujących na nieruchomości przez częstotliwość opróżnień pojemników na niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w tygodniu, z zachowaniem minimalnych pojemności pojemników dla każdego rodzaju 

odpadów wynoszącej nie mniej niż: 

jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l jeden poj. 120 l jeden poj. 360 l 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Łomża 

 
Minimalne pojemności pojemników oraz średnie tygodniowe 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 

tygodniowa ilość 

wytwarzanych 

łącznie odpadów 

komunalnych 

Żłobki i przedszkola jeden poj. 120 l  jeden poj. 120 l  jeden poj. 120 l  jeden poj. 120 l  jeden poj. 60 l  
3 l / dziecko 

/pracownika 

Szkoły i uczelnie jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 60 l 
3 l / dziecko 

/pracownika 

Lokale gastronomiczne jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 60 l 
20 l/ miejsce 

konsumpcyjne 

Uliczne punkty szybkiej 

konsumpcji 
jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l 

20 l/ miejsce 

konsumpcyjne 

Lokale handlowe jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l 10 l/pracownika 

Zakłady usługowe, 

produkcyjne i biura 
jeden poj. 60 l  jeden poj. 60 l  jeden poj. 60 l  jeden poj. 60 l  jeden poj. 60 l  

20 l × liczba 

pracowników 

Szpitale oraz hotele i inne 

obiekty usług hotelarskich, 

internaty, domy studenckie, 

plebanie 

jeden. poj. 360 l  jeden. poj. 660 l  jeden. poj. 120 l  jeden. poj. 240 l  jeden. poj. 120 l  
30 l / miejsce 

leżące 

Ogrody działkowe 
Od 1 marca do 31 października 

jeden poj. 1100 l  jeden poj. 1100 l  jeden poj. 120 l  jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l 40 l / działkę 

Od 1 listopada do końca lutego - jeden poj. 360 l  jeden poj.60 l  jeden poj. 60 l  jeden poj.60  5 l / działkę 

 


