
UCHWALA NR IX/54/03
RADY GMINY REGNÓW

Z dnia 30 pazdziernika 2003 roku

w sprawie przyjecia regulaminu dotyczacego utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy Regnów

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach 1 Dz.U. Nr 132 poz.622, z 1997 r. Nr 60 poz.369 i Nr 121
poz.770, z 2000 r. Nr 22 poz.272, z 2001 r. Nr 100 poz.l085 i Nr 154 poz.1800, z
2002 r. Nr 113poz.984, z 2003 r. Nr 7 poz.781 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 52, poz.558. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Ustala sie szczególowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie
gminy stanowiace zalacznik do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XX/92/97 Rady Gminy Regnów z dnia 14 czerwca
1997 roku w sprawie ustalenia szczególowych zasad utrzymania czystosci i porzadku
na terenie gminy Regnów.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Lódzkiego.
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU
NA TERENIE GMINY REGNÓW

§ l. Regulamin okresla szczególowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Regnów dotyczace:

l.Wymagan w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci w tym
uprzatanie blota , sniegu , lodu i innych zanieczyszczen z czesci nieruchomosci sluzacych
do uzytku publicznego.

2. Rodzaju urzadzen przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomosci oraz na drogach publicznych, takze wymagan dotyczacych ich
rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i
technicznym.

3. Czestotliwosci , zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych lub nieczystosci
cieklych z nieruchomosci oraz z innych terenów przeznaczonych do uzytku publicznego.

4. Obowiazków osób utrzymujacych zwierzeta domowe, majacych na celu ochrone przed
zagrozeniami lub uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uzytku.

5. Zasad utrzymania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej w
tym takze zakazu ich utrzymania na okreslonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomosciach.

6. Wyznaczenie obszarów podlegajacych obowiazkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia.
7. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
8. Mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 2.Podstawowe pojecia

l. Wlasciciele nieruchomosci - nalezy takze rozumiec wspólwlascicieli, uzytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomosci w zarzadzie
lub w uzytkowaniu a takze inne podmioty wladajace nieruchomosciami. Jezeli nieruchomosc
jest zabudowana budynkami wielolokalowymi , w których ustanowiono odrebnosc lokali,
obowiazki wlasciciela nieruchomosci obciazaja osoby sprawujace zarzad nieruchomoscia
wspólna lub wlascicieli lokali, jezeli zarzad nie zostal wybrany.

2. Odpady komunalne - rozumie sie przez odpady powstajace w gospodarstwach domowych a
takze odpady nie zawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzace od innych wytwórców,
które ze wzgledu na swój charakter lub sklad sa podobne do odpadów powstajacych w
gospodarstwach domowych.

3. Nieczystosciciekle - rozumie sie przez to scieki gromadzoneprzejsciowow zbiornikach
bezodplywowych.

4. Stacje zlewne - instalacje i urzadzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach scieków sluzace do przyjmowania nieczystosci cieklych
dowozonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

5. Zbiorniki bezodplywowe - instalacje i urzadzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystosci
cieklych w miejscu ich powstawania.



§ 3. Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci.

1. Wlasciciele nieruchomosci powinni starac sie o estetyczny wyglad budynków i ich otoczenia,
upiekszac ich zielenia , uprzatac teren nieruchomosci z zanieczyszczen i nieprzydatnych
przedmiotów powodujacych nieporzadek.

2. Wlasciciele nieruchomosci zapewnia utrzymanie czystosci i porzadek poprzez:
1) wyposazanie nieruchomosci w urzadzenia sluzace do gromadzenia odpadów oraz

utrzymanie tych urzadzen w odpowiednim stanie sanitarnym porzadkowym,
2) gromadzenie powstalych na terenie odpadów w urzadzeniach do tego przeznaczonych

oraz opróznienie ich przez firme do tego posiadajaca zezwolenie na zbieranie i
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

3) usuwanie odpadów i innych zanieczyszczen z terenu nieruchomosci wylaczonych z
produkcji rolniczej jak i nieruchomosci rolnych, a takze z jej niezabudowanej czesci,

4) w przypadku jesli na terenie nieruchomosci jest piaskownica dla dzieci ,
dokonywanie regularnej wymiany piasku, co najmniej raz w okresie wiosenno-letnim,

5) oczyszczanie ze sniegu ,lodu, blota i innych zanieczyszczen chodników polozonych
wzdluz nieruchomosci z wyjatkiem chodników na których dopuszczony jest postój
platny (nieczystosci z chodników nalezy gromadzic we wlasnym pojemniku ),
usuwanie nieczystosci na ulice lub zielence jest zabronione;

6) przylaczenie nieruchomosci do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach,
w których istnieje kanalizacja sanitarna lub wyposazenie nieruchomosci w
przydomowa oczyszczalnie scieków w miejscowosciach, w których jest brak
kanalizacji sanitarnej . W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
nieuzasadniona , wyposazenie nieruchomosci w zbiorniki bezodplywowe lub
przydomowa oczyszczalnie scieków Usluge oprózniania zbiorników
bezodplywowych mozna zlecac wylacznie podmiotom posiadajacym zezwolenie na
opróznianie zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych .
Opróznianie zbiorników bezodplywowych powinno odbywac sie w miare potrzeb tak
aby nie doprowadzic do przepelniania lub przenikania do gruntów nieoczyszczonych
scieków .

3. Wykonywanie obowiazków w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy
nalezy do kierownika budowy.

4. Obowiazki utrzymania czystosci na terenach nie wymienionych w pkt. 2-3 naleza w
odniesieniu do dróg publicznych do zarzadu drogi , a w odniesieniu do pozostalych terenów
do Gminy.

5. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do zawarcia umów na wywóz nieczystosci
stalych z podmiotami posiadajacymi zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia
umowy z podmiotami posiadajacymi zezwolenie na opróznianie zbiorników
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych.

6. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do udokumentowania korzystania z uslug
wykonywanych przez podmiot posiadajacy zezwolenie na wykonywanie uslug na
prowadzenie w zakresie zbierania i transportu, odzysku , unieszkodliwiania odpadów lub w
zakresie oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych
poprzez okazanie na zadanie osoby upowaznionej przez Wójta Gminy dowodów uiszczania
oplat za wykonane uslugi .

7. Urzad Gminy moze kontrolowac stan czystosci i porzadku na nieruchomosciach wzywac
wlascicieli nieruchomosci uchybiajacych wymaganiom utrzymania czystosci i porzadku do
uporzadkowania nieruchomosci.
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8. W przypadku, gdy wlasciciele nieruchomosci nie dokumentuja korzystania z uslug
podmiotów posiadajacych zezwolenie na wywóz lub skladowanie odpadów
stalych ,obowiazek usuwania i unieszkodliwiania odpadów stalych i nieczystosci cieklych
przejmie w trybie wykonania zastepczego gmina, pobierajac od tych wlascicieli oplaty.

9. Oplaty, o których mowa w punkcie 8 , wlasciciele nieruchomosci wnosza w wysokosci
150% ponoszonych przez gmine oplat, udokumentowanych rachunkiem podmiotu
gospodarczego dokonujacego wywozu i unieszkodliwiania odpadów z danej nieruchomosci
na zlecenie gminy.

10. Wlasciciel nieruchomosci zobowiazany jest do uregulowania naleznosci za wykonana usluge
w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.

11. Zabronione jest zakopywanie , wysypywanie i skladowanie odpadów komunalnych w
miejscach do tego nie przeznaczonych a takze wypuszczania nieczystosci cieklych do gruntu
i wód powierzchniowych.

12. Zabrania sie gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych.
13. Wlasciciele nieruchomosci powinni segregowac odpady komunalne w celu prowadzenia

selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze wskazaniami gminy.
14. Gmina w miare potrzeby moze zorganizowac zbiórke innych odpadów uzytecznych nie

objetych selektywna zbiórka odpadów.

§ 4.Rodzaje urzadzen przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i ich
rozmieszczenie oraz czestotliwosc usuwania odpadów komunalnych lub nieczystosci

plynnych:

1. Odpady stale nie podlegajace selektywnej zbiórce nalezy gromadzic w kontenerach lub
pojemnikach przeznaczonych do skladowania odpadów i przystosowanych do oprózniania
przez sprzet i urzadzenia specjalistyczne stosowane przez podmioty posiadajace zezwolenie
na swiadczenie uslug w zakresie zbierania , transportu , odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

2. Urzadzenia do gromadzenia odpadów stalych winny byc ustawione w pomieszczeniach ze
scianami pelnymi lub azurowymi, pod zadaszonymi oslonami lub w wyznaczonym miejscu
na placu tak aby nie stwarzac uciazliwosci dla uzytkowników nieruchomosci.

3. Dojazd lub dojscie do miejsc, gdzie usytuowane sa urzadzenia do gromadzenia odpadów,
powinno umozliwiac swobodny dostep.

4. Zbiorniki na nieczystosci ciekle moga byc stosowane wylacznie na nieruchomosciach
znajdujacych sie na terenach nie skanalizowanych. Urzadzenia te powinny miec dno i sciany
nieprzepuszczalne, ze szczelnym przykryciem z zamykanym otworem do usuwania
nieczystosci oraz posiadac odpowietrzenie.

5. Miejsca lokalizacji urzadzen gromadzenia odpadów stalych i nieczystosci plynnych winny
spelniac warunki okreslone w przepisach rozporzadzenia Min. lnfTastrukturyz 12.04.2000 r.
w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr. 75 z 2000 r. , poz. 690),

6. Odpady komunalne winny byc usuwane z terenu nieruchomosci oraz innych terenów
przeznaczonych do wspólnego uzytku z czestotliwoscia zapobiegajaca przepelnieniu
pojemników na odpady nie rzadziej niz raz w miesiacu.

7. Nieczystosci ciekle powinny byc usuwane ze zbiorników bezodplywowych z czestotliwoscia
zapobiegajaca ich przepelnianiu lub przedostawaniu sie ich do gruntów nie rzadziej niz raz na
kwartal.

8. Konieczna dla nieruchomosci ilosc rodzaj pojemników oraz czestotliwosc wywozu odpadów
ustala wlasciciel, uzytkownik lub zarzadca ( nie mniejsza niz pkt. 6 i 7 ) . W przypadku
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stwierdzenia , ze ustalona czestotliwosc nie zapewnia utrzymania czystosci i porzadku ,
jednostka kontrolujaca moze nakazac jej zwiekszenie.

9. Do chwili opróznienia pojemników przez podmiot dokonujacy wywozu, za prawidlowe
ustawienie pojemników oraz skladowanie odpowiada uzytkownik nieruchomosci.

§ 5. Obowiazkiosób utrzymujacych zwierzeta domowe

l. Osoby utrzymujace zwierzeta domowe zobowiazane sa do :
l) nalezytego opiekowania sie zwierzetami nie porzucania ich,
2) zachowania srodków ostroznosci zapewniajacych ochrone przed zagrozeniem lub

uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego uzytku,

3) poddanie psa jeden raz w roku szczepieniu ochronnemu przeciw wsciekliznie,
uiszczania podatku od posiadania psa w oparciu o Ustawe z dnia 10.01.1991 r. o
podatkach i oplatach lokalnych,

4) prowadzenie psa na smyczy i w kagancu na terenie ulic i osiedli lub innych miejscach
publicznych,

5) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach malo uczeszczanych
przez ludzi i tylko wówczas , gdy posiadacz psa posiada mozliwosc sprawowania nad
nim bezposredniej kontroli,

6) psy uzywane do pilnowania powinny byc zabezpieczone przed wydostaniem sie poza
teren pilnowanego obiektu,

7) psy moga biegac swobodnie jedynie na terenie nieruchomosci zamknietej i
odpowiednio oznaczonej,

8) usuwanie zanieczyszczen spowodowanych przez psa lub kota na klatkach
schodowych oraz innych miejscach sluzacych do wspólnego uzytku,

9) nie wprowadzania psów i kotów do obiektów uzytecznosci publicznej ,
sklepów ,lokali gastronomicznych , na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych
obiektów , których wlasciciel lub uzytkownik taki zakaz wprowadzil,

10)nie dopuszczania do zaklócania spokoju przez psy ( uporczywe szczekanie na terenie
osiedli mieszkaniowych ),

2. Utrzymanie psa rasy uznanej za szczególnie agresywna wymaga zezwolenia wlasciwego
organu gminy (Art.10,ust.l Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierzat)

§ 6. Zasady utrzymania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji
rolniczej

l. Utrzymywanie zwierzat gospodarskich na terenach o zwartej zabudowie wielo i
jednorodzinnej jest dopuszczalne na warunkach okreslonych przez samorzad mieszkanców
lub zarzadce budynku.

2. Na terenie o luznej zabudowie mieszkaniowej trzymanie zwierzat gospodarskich jest
dopuszczalne pod warunkiem , ze nie stwarza to uciazliwosci dla mieszkanców sasiednich
nieruchomosci.

3. Prowadzacy hodowle zwierzat gospodarskich powinien:
l) gromadzic i usuwac powstajace w zwiazku z hodowla odpady i nieczystosci w sposób

nie stwarzajacy uciazliwosci dla sasiednich nieruchomosci lub szkodliwosci dla
srodowiska,

2) dokonywac przepedu zwierzat gospodarskich i domowych drogami publicznymi po
spelnieniu warunku , ze zwierzeta prowadzone beda pod nadzorem w sposób nie
utrudniajacy ruchu drogowego,
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3) w przypadku zanieczyszczenia drogi przez zwierzeta gospodarskie niezwlocznie
usunac zanieczyszczenia.

4. Na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej nie moze byc prowadzona dzialalnosc
gospodarcza polegajaca na hodowli zwierzat gospodarskich.

§ 7. Wyznaczenieobszarów podlegajacychobowiazkowideratyzacji, terminówjej
przeprowadzania oraz postepowaniew zakresie zbierania, transportu i
unieszkodliwiania padlych zwierzat.

l. Nieruchomosci i obiekty na nich zlokalizowane , które naleza do osób prawnych ,
osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza , wlascicieli domów
wielorodzinnych , urzedów zakladów opieki zdrowotnej , szkól i placówek
oswiatowych objete sa obowiazkowa deratyzacja.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. l przeprowadzona jest w miare
potrzeb.

3. Terminy przeprowadzenia deratyzacji oglasza Gmina
4. Uczestnicy akcji deratyzacji w terminie 2 tygodni od jej zakonczenia zobowiazani

sa zlozyc na pismie informacje Wójtowi Gminy
5. Deratyzacje powinny przeprowadzac specjalistyczne jednostki posiadajace

odpowiednie srodki do jej wykonywania.
6. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do zaopatrzenia sie w srodki

gryzoniobójcze oraz prowadzenia deratyzacji na swój koszt.
7. Zwloki zwierzece lub ich czesci nalezy niezwlocznie zglosic lub dostarczyc do

zakladu utylizacji zajmujacego sie zbieraniem lub przetwarzaniem zwlok
zwierzecych.

8. Obowiazek okreslony w pkt.7 nalozony jest na posiadacza zwlok zwierzecych, a
jezeli posiadacza takiego nie mozna ustalic obowiazek ten ciazy na wlascicielu lub
uzytkowniku gruntu, na którym znajduje sie padle zwierze.

9. Kolo lowieckie w przypadku gdy dane zwierze zostalo zastrzelone w wyniku
dokonywanych lowów zobowiazane sa do jego uprzatniecia.

10. W przypadku braku osoby na której ciazy obowiazek okreslony p pkt. 7 Gmina
zleca zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwlok zwierzecych ich czesci
upowaznionej jednostce.

§ 8. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

l. Dopuszcza sie mycie naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami samochodowymi wylacznie dla wlasnych potrzeb i pod warunkiem ,
ze czynnosc ta nie bedzie stanowic zagrozenia dla srodowiska naturalnego (smary
i oleje nie przedostana sie do gruntu lub wody) oraz nie stanowi to uciazliwosci
dla nieruchomosci sasiednich.

2. Zabrania sie mycia pojazdów samochodowych nad brzegami rzek lub zbiorników
wodnych oraz na drogach i ulicach.

3. Dorazne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych, z wylaczeniem napraw
blacharsko-lakierniczych , wylacznie dla wlasnych potrzeb moga sie odbywac w
miejscach do tego przystosowanych np. garaze lub na placach pod warunkiem, ze
powstajace odpady beda gromadzone w pojemnikach do tego przystosowanych
oraz niniejsze czynnosci nie beda uciazliwe dla srodowiska,



- -.. - ....------.

§.9 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do segregowania odpadów
komunalnych na co najmniej 2 trakcje:

a. nie podlegajace segregacji (np. odpady organiczne i wszystkie inne nie
nadajace sie do odzysku ), skladowane sa w pojemnikach okreslonych
w § 4 pkt.1

b. podlegajace segregacji(np. szklo, tworzywa sztuczne, makulature i
inne które zostaly objete selektywna zbiórka odpadów), skladowane sa
w kolorowych oznaczonych przez podmiot prowadzacy zbiórke tych
odpadów foliowych workach.

2. Zbiórke odpadów wymienionych w pkt. 1 pkt.a i b prowadzi podmiot
posiadajacy zezwolenie na zbieranie i transport , odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów komunalnych.

3. Osoby prawne i fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcze zobowiazane sa
prowadzic gospodarke odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami z
zakresu ochrony srodowiska

§ 10. Postanowienia koncowe.

1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega postepowaniu w sprawach o
wykroczenia i zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach , czyny tego rodzaju sa zagrozone
kara grzywny.

PRZEWODNICZACY
RADYGMINY
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