RADA GMlNY
DĄtJRoWlCE

UCHWAŁA l[R XLl213 12017
RADY GMINY DĄBROWlCE
z dnia 30 listopada 20l7 r.

w sprawie prryjęcia Regulaminu utrrymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15, ań. 40 ust.l i ań.4l ust.
1990 roku

o

li

art.4ż ustawy z dnia 8 marca

Dz. U. z ż0|'1 r. poz. 1875) oraz art.4 ustawy z dnia
r. o utrzymaniu porządku i czystościw gminach (tj. Dz. U. z ż01'7 r. poz. 1ż89

samorządzie gminnym (tj.

13 września1996

zpóżn. zm.) 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 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

Gminy Dąbrowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIIIi 13612016 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 8 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po
Wojewódznva Łódzkiego.

upłlłvie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

ZŃącznik do Uchwały Nr XL /213/ż017
Rady Gminy Dąbrowice
z dnia 30 listopada 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Dąbrowice

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy
Dąbrowice.

,

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania crystościi ponądku na terenie nieruchomości
§ 1. Zobowiązuje się właścicielinieruchomości do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:

1) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich
w przezlaczonych na ten cel pojemnikach i workach zgodnie z opracowanym

2)

harmonogramem;

przekazywanie odpadów zebranych selektywnie
uprawnionym przedsiębiorcom.

i

pozostałych odpadów zmieszanych

§ 2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania
od właścicielinieruchomości następujących frakcj i odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane;

2)

metale;

3) tworzylva

sztuczne;

4)

opakowania wielomateriałowe;

5)

szkło w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe;

6)

papier i tektura (makulatura);

7)

przeterminowane leki i chemikalia;

8)

zużyte baterie i akumulatory;

9) zllżlĄy sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble inne odpady

wielkogabarytowe;

1

1)

zużyte opony;

12) odpady zielone;

l3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Sposób

zbjerania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicielinieruchomości
wskazanych w ust. 1 selektywnie zebranych odpadów określonyzostał w Rozdziale IV.
§ 3. Błoto, śnieg,lód i inne zanieczyszczenia z częścinieruchomości służących do użytku
publicznego należy lprzątnąó w miarę możliwościna bieżąco w celu zapobieżenia ich
gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych częścinieruchomości, poprzez
gromadzenie ich w pryzmach.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami olaz naprawa pojazdów
samochodowych poza warsztalami ' naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod

waruŃiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitamej lub zbiomika bezodpływowego;
dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;

2)
3) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbyłvać
się

wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia

powstających przy naprawie odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemnośćpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia Ęch pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości zamieszkńej oraz nieruchomości niezamieszkałej oraz
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzysty.wanej w celach
rekeacyjno - w;poczynkowych, na której powstają odpady komunalne należy gomadzić
w pojemnikach lub kontenerach oznaczonych o minimalnych pojemnościach:

l) pojemnik na odpady o pojemności 110 l/1-2 osoby;
2) pojemnik na odpady o pojemności200 l/3-5 osoby;
3) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l/6 i więcej osób;
4) pojemnik na odpady

KP

o pojemności od 4 m3 /zabudowa wielorodzirrna

2. DIa

potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje

się

następujące oznakowania

kolorystyczne worków:
1)

NIEBIESKI z ptzeznaczeniem

ż) żóŁrY z przeznaczeniem
3)

na papier i tekturę;

na tworzyvva Sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;

przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;

ZIELONY z

4)BMZowYprzęZnaczonydozbieraniaodpadówulegającychbiodegradacjiiodpadów
zielonych;
5)

CZARNY z

przeznaczeniem na odpady zmięszane,

3.odpadywielkogabarflowe,sprzętelektrycznyielektronicznygromadzićna|eŻy
w \Ąyznaczonym miejscu na terenię.nieruchomości w dniu odbioru tego rodzaju odpadów.
4.odpadybudowlanegromadzićnależywdodatkowych,przystosowanychdotegocelu
pojemnikach, bądź w wydzielo rtym ptzez zarządcę nieruchomości miejscu,

5. lJruądzenia przeńdziane
1)

do zbierania odpadów na terenie gminy to:

kosze uliczne o pojemnościod 10 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności od

1

10 l;

3) worki o pojemnościod 60 l;
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

6. określa się rodzaje pojemników o minimalnych pojemnościach ptzeznaczonych

do

zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej kosze ulicme

o

pojemności

od l0 litrów;

2)

przed puŃtami handlowymi, szkołami i innymi nieruchomościami użl,tku publiczrrego

pojemniki o pojemności od 1 10 litrów;

3) nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe pojemniki lub worki

na odpady segrego,1vane

o pojemności od 60 l.

§ 6. odpady

komunalne należy gromadzić

w

pojemnikach

o

minimalnej pojemności,

uwzględniaj ąc następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 i na mieszkńca, jednak co najmniej jeden pojemnik na
kźdąnieruchomośó, odpady segregowane można gromadzió w workach o pojemności
co najmniej 60 1;

2) dla szkoły i przedszkola

3 l na

kżdego ucznia, przedszkolaka;

3)

dla puŃtów

4)

dla

handlowych 50
co najmniej 120 l na lokal;

120

l

na kazde 10 m2 powierzchni całkowitej jednak

puŃtów handlowych poza lokalem 50 l na kazdego zatrudnionego j ednak co najmniej

|;

5) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na kazdych 10 pracowników;

6) w przypadku lokali handlowych dla zapewnienia czystościwymagane jest również
ustawienie na zęwnątrz, poza lokalami co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 7. Właścicielnieruchomości nie mający możliwościwłączenia jej do systemu kanalizacji
sanitamej, zapewnia utrzymanie czystościi porządku na jej terenie przez pobudowanie
i dostosowanie wielkościzbiomika bezodpływowego do ilościosób stale lub czasowo
przebywających najej terenie, w taki.sposób byjego opróżnianie było konieczne nie rzadziej
niż raz w roku bez dopuszczenia do przepełnienia.

§ 8. 1.

Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla odbiorcy odpadów oraz w sposób
nie powodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właścicielnieruchomości powinien udostępnić pojemniki plzez;raczone do zbierania
odpadów komunalnych, na azas odbierania tych odpadów, w szczególności poptzez
ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 9. 1. Właścicielenieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym
stanie sanitamym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników,
aby nie dochodzi|o do ich przepełnienia jak również poprzez zapewnienie utrz}łrnania
pojemników w czystości przez poddawanie ich czyszczeniu i myciu.
2. Właścicieleutrzymują pojemniki w należ}tym stanie techrricznym poprzez dokonywanie
bieżących przeglądów
konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użlkowanie.

i

Rozdział 4
Częstotliwośći sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłch
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właścicielenieruchomościobowiązani są do pozbywania się odpadów z

terenu

nieruchomości w następujący sposób i częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach
na terenie nieruchomości i następnie przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy
w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie porządku i czystości na nieruchomości
ńe rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

2) przeterminowane leki _ zbieraó i przekazywaó do puŃtu selektywnego zbiórki odpadów
okeślonegow odrębnej uchwale nie rzadzie1 niż raz na cztery miesiącel

3) zlĄĄe baterie i akumulatory oraz żużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony zbieraó
i przekazywaó do puŃtu selektywnego zbiórki odpadów, określonego w odrębnej uchwale
nie rzadziej niż raz w miesiącu:

inne odpady wielkogabarltowe zbierać i przekazywać do puŃtu selektywnego
zbierania odpadów, określonego w odrębnej uchwale nie tzadziej niż raz w miesiącu;

4) meble

i

5) odpady budowlane i rozbiórkowe

-

na indywidualne zgłoszenie;

6) papier i tektura - zbięraó i gromadzió w pojemnikach i przekazywaó wskazanemu przez
gminę przedsiębiorcy --nie rzadzie1 niż raz la trzy miesiące;

7) papier i tektura -zbierać i przekazywaó do punktu selektywnego zbierania odpadów,
okeślonego w odrębnej uchwale nie rzadzie1 niż raz w miesiącu:
8) szkło, w tym szkło bezbarrł,rre otaz szkJo kolorowe - zbięraó i gromadzić w pojemnikach
nie rzadziej niż raz la trzy
przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy

i

-

miesiące;

-

i

zbierać gromadzió w pojemnikach
sń:uczne, metale
wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy -nie rzadzi€1 niż raz na miesiąc;

9) tworzywa

i

przekazywać

zbierać i gromadzić
w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy -nie rzadziej niż raz
na miesiąc w okesie od miesiąca marca do miesiąca pażdziemika oraz w punkcie
selektywnego zbierania odpadów, określonego w odrębnej uchwale nie rzadziej niż raz

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone

-

na trzy miesiące.

2. Właścicielenieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystościciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystościciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Odpady komunalne odbierane od właścicielinieruchomości przez podmioty
uprawnione podlegĄą przekazaliu i unieszkodliwieniu w instalacjach regionalnych,

§ 11. 1.

2.

Odpady komunalne odebrane z nieruchomościwinny być zagospodarowane zgodnie
z ustaleniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

Podmioty uprawnione do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
zobowiązane są w kolejnych latach zebrać selektyrłnie spośród odpadów komunalnych

3.

PźekazYwanych przez właścicielinieruchomości i poddaó je odzyskowi oraz recyklingowi
w ilościodpowiadaj ącej wskźnikom,

4.

Gmina Podnosi świadomośćmieszkńc ów przez ciągłą edukację ekologiczną w zakesie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrrymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagroŻeniem lub uciążliwościądla ludzi oraz przed, zanieczyszczeniem terenów
przeznaczony ch do wspólnego użytku
§ 12. 1. osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki
sPosób abY zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały
terenów przeznaczonych do uźy,tku publicznego.

-

2. WYProwadzanie zwierząt w miejŚce publiczne jest możliwe pod warunkiem, że osoba
wyprowadzająca zapewni sprawowanie nad nimi kontroli, plzy czym pies wyprowadzany
jest na smyczy, a w przypadku ras niebezpiecznych i psów ras dużych również w kagńcu,
chyba, że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia byłoby to nieuzasadnione.

3. OsobY utrzynujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz miejscach służących
do wspólnego użytku.

4. Nieczystości należy wrztlcać do komunalnych urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów.

Roztlział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymyw anie zwierząt

gospodarskich pod następuj ącymi warunkami:

l)

utrzymywania zwierząt w miejscach do tego przeznaczonych, tak, aby nie miały
możliwościwydostania się na tereny publiczne;

2) gromńzenia i usuwania odpadów powstających w związku z hodowlą lub chowem
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości olaz wód

powierzchniowych;

3)

usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałościkarmy
na ulicach, placach i irrnych miejscach publicznych.

lub ściółkipozostawionych

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deraĘzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) korl,tarze

piwniczne i pirvnice;

2) placówki gastronomiczne

i zwięane z prowadzeniem handlu ańykułami spożlłvczymi;

3) magazyny, składy, wiaty, komórki i inne pomieszczenia wykorzystywane odpowiednio
do przetwórstw a bądź przechowywania lub składowania produktów rolno spożywczych
i gospodarki odpadami.

2. Deratyzację ptzeprowadza się co najmniej dwa razy w roku - od 1 do 15 maja oraz
od 1do 15 października.

