
 

Uchwała Nr XLVII/346/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 
 

w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

i Gminy Mordy” 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.),                         

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, Rada 

Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W ,,Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia              

29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Mordy” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12838 i z 2020 r.                      

poz. 14), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”, 

 

2) w § 11 ust. 1 po wyrazach „w zbiornikach bezodpływowych” dodaje się wyrazy:                      

„lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”, 

 

3) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą niżej 

wymienione odpady, o których mowa w § 2 ust. 1, dostarczone we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Mordy: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) popiół (należy gromadzić w workach szarych wypełniając je do połowy); 

7) bioodpady; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) 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; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie 

dotyczy opon z samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 4 sztuki                                                  

z gospodarstwa na rok; 



 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące                                 

z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych w ilości   do     

200 kg z gospodarstwa na rok.” 

 

4) Po rozdziale 8 dodaje się rozdział 9 w brzmieniu: 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia                         

w całości takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka                   

na te odpady. 

 

„§ 23. 1. Kompostownik nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 

oraz zakłócać korzystania z nich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-

gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

2. Wielkość kompostownika nie powinna być przekraczać 120 cm wysokości,                            

co zapewnia swobodny dostęp powietrza do wnętrza kompostowanego materiału                              

i sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów i dżdżownic. 

3. Wskazane jest, aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe,                                

by zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza i umożliwić odpływ nadmiaru wody. 

4.  Materiały w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być 

warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzanie (np. rozdrobnione gałęzie), 

następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną 

zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw (np. torf, słoma), 

następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny 

być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami np. ziemi 

ogrodowej lub torfu. 

5.  Do kompostownika można wrzucać w szczególności: 

   1) odpadki kuchenne (poza mięsem i rybami); 

   2) skorupki jaj; 

   3) fusy kawy, torebki herbaty; 

   4) resztki warzyw, owoców, obierki; 

   5) ścinki skoszonej trawy, siano; 

   6) chwasty, przekwitłe, uschłe rośliny (bez nasion); 

   7) rozdrobnione gałęzie krzewów; 

   8) opadłe liście; 

   9) trociny; 

 10)      starą ziemię, np. z doniczek; 

 11) popiół drzewny; 

 12) obornik, ściółkę z kurnika. 

 

5) Dotychczasowy rozdział 9 otrzymuje numerację 10. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej           /-/ Katarzyna Kotowska 


