UCHWAŁA NR XXV/136/2013
RADY GMINY DĄBROWICE
z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013
r. poz.21, poz.228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada
Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/116/2012 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Drążkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/136/2013
Rady Gminy Dąbrowice
z dnia 6 marca 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĄBROWICE
§ 1. Postanowienia ogólne:
1) Regulamin dotyczy zasad gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oraz utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy Dąbrowice;
2) Regulamin obowiązuje:
a) właścicieli i zarządców nieruchomości, użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości i obiektów
przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych i innych gospodarczych oraz obiektów
użyteczności publicznej;
b) kierowników budów w stosunku do placów budów;
c) zakłady i firmy wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 2. Wymaganie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości:
1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomości;
2) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady
na terenie nieruchomości, zaleca się poddać segregacji mającej na celu oddzielenie odpadów niebezpiecznych,
wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do
odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania;
3) wyselekcjonowane odpady komunalne m.in.:
a) papier, tektura (makulatura),
b) szkło,
c) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod
mechanicznych),
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające biodegradacji (odpady,
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów),
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na
swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) zużyte opony należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie
pojemnikach do segregacji rozmieszczonych na terenach komunalnych bądź w oznakowanych workach na
terenie nieruchomości;
4) zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do segregacji oraz odpadów
innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku;
5) odpady komunalne wielkogabarytowe, w tym meble będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz do roku.
Miejsce, termin i sposób zbierania odpadów wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości właścicieli
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nieruchomości przez Gminę. W każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady
wielkogabarytowe do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Dąbrowice;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji należy gromadzić
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele
nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach
przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorstwo wywozowe,
ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości. Odpady te mogą być
przekazywane we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowice;
8) zużyte baterie winny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywane do punktu
selektywnego zbierania odpadów znajdujących się w Urzędzie Gminy Dąbrowice, szkole lub dostarczone do
punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Gminy
Dąbrowice;
9) akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Dąbrowice;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazywać na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z póź. zm.). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany od
właścicieli nieruchomości raz do roku. Miejsce, termin i sposób zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości przez Gminę. W każdym czasie
właściciel nieruchomości może dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu selektywnego
zbierania odpadów wskazanego na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowice;
11) zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz do roku. Miejsce, termin i sposób zbierania
zużytych opon zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości przez Gminę. W każdym czasie
właściciel nieruchomości może dostarczyć zużyte opony do punktu selektywnego zbierania odpadów
wskazanego na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowice;
12) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Dąbrowice;
13) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach w punkcie zbierania odpadów wskazanym na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Dąbrowice;
14) zakazuje się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, padłych
zwierząt, odpadów medycznych i weterynaryjnych. Odpady te oraz odpady inne niż komunalne (materiały
zawierające azbest, jarzeniówki, baterie, akumulatory, itp.), należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach,
a następnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
15) mycie pojazdów samochodowych powinno odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych. Właściciele
nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować
zanieczyszczeń wód i gleby ani uciążliwości dla sąsiadów;
16) naprawy pojazdów samochodowych powinny być przeprowadzone w specjalistycznych warsztatach.
Właściciel pojazdu może dokonać doraźnych napraw w obrębie swojej nieruchomości pod warunkiem, że
czynności te nie będą powodować zanieczyszczeń wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu błota oraz innych
zanieczyszczeń z chodnika, a także usunięcia z obiektów budowlanych sopli lodowych i nawisów śnieżnych
znajdujących się nad chodnikami, po uprzednim upewnieniu się, że czynność ta nie zagraża pieszym i pojazdom.
§ 4. Obowiązek uprzątnięcia, o którym mowa w § 3, powinien być realizowany poprzez:
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1) odgarnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszych i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne
materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich
zastosowania.
§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) do gromadzenia stałych odpadów komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy
Dąbrowice powinni zaopatrzyć się w typowe pojemniki, worki i kosze na śmieci;
2) pojemniki o których, mowa w ust 1 powinny być ustawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Drogi dojścia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu podlegają
uzgodnieniu z jednostką wywozową;
3) pojemniki muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny;
4) do pojemników na odpady zabrania się wrzucania śniegu, lodu i gorącego popiołu;
5) spalanie odpadów w pojemnikach jest zabronione;
6) nieruchomości niepodłączone do sieci kanalizacji sanitarnej i nieposiadające oczyszczalni przydomowych
muszą być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane i wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;
7) ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunalnych:
a) kosze uliczne – 30 l,
b) budownictwo jednorodzinne:
- 1 – 2 osoby – worek,
- 3 – 5 osoby – 120 l,
- 6 osób i więcej 240 l,
c) budownictwo wielorodzinne – 240 l dotyczy budynku;
d) budynki użyteczności publiczne, szkoły, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady pracy, pensjonaty,
hotele, ogródki działkowe – 120 l przy czym:
- na jedno dziecko, ucznia i pracowników szkół, przedszkoli i żłobków powinno przypadać co najmniej 2 l
pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 2 l na pozostałe odpady komunalne, resztki
z sortowania oraz 6 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,
- na każde 10 m2 lokalu handlowego powinno przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemników na
odpady ulegające biodegradacji, 20 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 30 l
pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,
- na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 10 l
pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 10 l na pozostałe odpady komunalne, resztki
z sortowania oraz 20 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, w przypadku
kiosków gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l
oraz jeden pojemnik na odpady segregowane tzw. frakcje suchą o pojemności 120 l,
- na każde 10 pracowników zakładów pracy powinno przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemników
na odpady ulęgające biodegradacji, 30 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 60 l
pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą,
- na każdy ogródek działkowy powinno w okresie 1 marca do 31 października przypadać co najmniej 10 l
pojemności pojemników na odpady ulęgające biodegradacji, 10 l na pozostałe odpady komunalne, resztki
z sortowania oraz 20 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w
pozostałym okresie odpowiednio 1,5 l oraz 3 l.
8) pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie
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zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, doliczając
minimum 60 l na prowadzoną działalność;
9) zabrania się spalania odpadów komunalnych w tym w szczególności tworzyw sztucznych chemikaliów i opon.
§ 6. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości położonych w gminie Dąbrowice:
1) ustala się obowiązkową częstotliwość wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości w miarę
wypełnienia pojemnika, co najmniej jeden raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem podanym przez
jednostkę wywozową oraz w miarę potrzeb za dodatkową opłatą, zgodnie z zawartą umową;
2) wywóz nieczystości płynnych odbywa się w miarę wypełnienia zbiornika, tak, aby nie dopuścić do wypływu
tych nieczystości i zanieczyszczenia gruntu, przez firmę posiadającą zezwolenie Wójta;
3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać dowody opłat za wywóz odpadów przez okres
3 lat;
4) na wezwanie Wójta właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dowodów wymienionych
w pkt 3.
§ 7. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
1) z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie
nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych;
2) podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować
właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych odpadów.
§ 8. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1) osoby posiadające psy w wieku powyżej 2 miesięcy zobowiązane są do poddawania ich systematycznym
szczepieniom przeciwko wściekliźnie raz w roku;
2) psy, na terenach użytku publicznego, należy prowadzić na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za
agresywne dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem;
3) w obrębie nieruchomości psa należy trzymać na uwięzi lub w ogrodzeniu trwałym uniemożliwiającym
wydostanie się psa poza ten teren. Na bramie wejściowej na terenie nieruchomości powinna wisieć tabliczka
ostrzegawcza: np. „Uwaga Pies”;
4) osoby przeprowadzające zwierzęta po drogach publicznych zobowiązane są prowadzić je zgodnie z kodeksem
drogowym;
5) zabrania się pozostawienia zwierząt w miejscach publicznych bez dozoru;
6) posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest niezwłocznie do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń
z terenów dróg, placów zabaw, chodników i zieleńców.
§ 9. Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:
1) na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymane pod warunkiem
przestrzegania następujących zasad: nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz nie
wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny;
2) zwłoki zwierzęce lub ich części należy niezwłocznie zgłosić firmie zajmującej się ich odbiorem z terenu gminy
w celu ich przewiezienia do zakładu zajmującego się utylizacja padłych zwierząt;
3) obowiązek określony w ust 2 ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcych, a jeżeli posiadacz takiego nie można
ustalić na właścicielu lub użytkowniku gruntu, na którym znajduje się padłe zwierzę;
4) koła łowieckie w przypadku, kiedy zwierzę zostało zastrzelone w wyniku dokonywanych łowów, zobowiązane
są do jego uprzątnięcia.
§ 10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości:
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1) deratyzację przeprowadza się w terminach ustalonych przez Wójta Gminy i podanym do publicznej
wiadomości. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się
deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym;
2) koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
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