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UCHWAŁA NR XXXIII/281/12
RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 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, Nr 28,
poz. 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków”, zwany
dalej Regulaminem.
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Ozorków.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady powstające podczas prac budowlanych i remontowych wykonywanych na własną rękę; w przypadku wykonywania remontu przez firmę remontową staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na
swój koszt;
2) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczane,
ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach na odpady, np. stare meble, wózki dziecięce, materace, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.;
3) pojemnikach do gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych;
4) punkt selektywnego zbierania odpadów – rozumie się przez to wyznaczone miejsce odbioru i gromadzenia
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
§ 4. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391,
z późn. zm.);

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–2–

Poz. 4184

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z późn. zm.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady.
3. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne w postaci makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, oraz powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone należy gromadzić selektywnie.
4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania
(makulatura, butelki PET, szkło, odpady zielone) należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach
i pojemnikach. Worki z wyselekcjonowanymi frakcjami odpadów komunalnych należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru tego rodzaju odpadów, w taki sposób by nie utrudniać korzystania
z nieruchomości przez osoby trzecie, jak również nie utrudniać ruchu drogowego.
5. Selekcję odpadów należy prowadzić zgodnie z niżej wymienionymi wskazaniami:
1) do pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać odpowiednio:
PAPIER
Niebieski pojemnik/worek
- gazety
- papier ksero i papier
do pisania
- torebki papierowe
- książki, zeszyty
- kartony, tektura
- pudełka

PLASTIK
Żółty worek,
siatkowy pojemnik

SZKŁO
Zielony pojemnik/worek

- zgniecione butelki PET
- butelki plastikowe po środkach czystości
- czyste opakowania po artykułach spożywczych
- folie opakowaniowe
- puszki aluminiowe
- kartony po napojach

- umyte szklane butelki po napojach,
sokach
- słoiki po przetworach
- butelki bez nakrętek i korków
- szklaną stłuczkę wolną od zanieczyszczeń metalami i innymi tworzywami

ODPADY ZIELONE
Brązowy worek
- skoszoną trawę
- liście
- chwasty
- drobne gałęzie

2) do pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zabrania się wrzucać:
PAPIER
Niebieski pojemnik/worek
- kalki
- tapet
- papieru zabrudzonego
i tłustego
- papieru powlekanego

PLASTIK
Żółty worek, siatkowy pojemnik
- tekstyliów
- styropianu
- pojemników po smarach, farbach,
lakierach
- puszek po konserwach
- zabawek
- pampersów
- pojemników po aerozolach
- plastikowych mebli ogrodowych
- folii budowlanej
- części samochodowych
- brudnych opakowań po produktach
spożywczych

SZKŁO
Zielony pojemnik/worek
- luster
- szyb okiennych
- szyb samochodowych
- szkła budowlanego
- naczyń żaroodpornych
- żarówek, świetlówek
- wyrobów z porcelany
i fajansu
- lamp neonowych
i halogenowych
- opakowań po lekach

ODPADY ZIELONE
Brązowy worek
- odpadów kuchennych
- owoców i warzyw

3) odpady, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2, należy gromadzić w sposób przewidziany dla odpadów zmieszanych;
4) odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne
potrzeby właścicieli nieruchomości.
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6. Odpady wielkogabarytowe, należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru tego
rodzaju odpadów, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, w miejscu nie
utrudniającym ruchu drogowego lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzić w odrębnym pojemniku i wystawić przed nieruchomość w indywidualnie ustalonym
terminie odbioru, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, w miejscu nie
zagrażającym ruchowi drogowemu. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z miejsca ich wytworzenia
odbywa się na koszt wytwórcy odpadów.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać placówce sprzedaży detalicznej przy zakupie
nowego sprzętu tego samego rodzaju bądź wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru
tego rodzaju odpadów, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, w miejscu
nie zagrażającym ruchowi drogowemu lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
9. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów
komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka należy dostarczyć na własny koszt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
10. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych, sklepach, urzędach, lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii
i akumulatorów bądź dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
11. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w publicznych przychodniach zdrowia lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
12. Odpady, o których mowa w § 5 ust. 6-11 niniejszej uchwały, zebrane selektywnie w gospodarstwach
domowych, dostarczone na własny koszt do punktu selektywnej zbiorki odpadów będą przyjmowane w ramach
opłaty ponoszonej na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych
w uchwale Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady przy czym
do koszy ulicznych zabrania się wrzucać:
1) odpady z gospodarstw domowych;
2) odpady z placówek i miejsc handlowych.
§ 7. 1. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie
śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu
wody do kanalizacji deszczowej oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość
chodnika.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.
3. Nie dopuszcza się stosowania do likwidacji śliskości na chodniku materiałów w postaci żużlu, popiołu,
mieszanek z solą.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota, piachu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
W przypadku braku możliwości gromadzenia śniegu, błota i lodu poza jezdnią dopuszcza się ich pryzmowanie
przy krawędzi chodnika i jezdni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 8. 1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, nie służącym do użytku publicznego, z którego powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, w sposób umożliwiający ich usunięcie. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie
spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy
czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z nieruchomości sąsiedniej oraz
dróg.
§ 9. Właściciel samochodu może dokonywać drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu
w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleb
oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 10. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych służą pojemniki, worki z folii i kosze uliczne.
§ 11. 1. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1,1 m3, kontenery zamykane.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki foliowe
o pojemności 120 l lub pojemniki o pojemności: 1,1 m3, 1,5 m3, 2 m3 i 2,5 m3 w kolorze niebieskim na makulaturę, zielonym na szkło, żółtym na tworzywa sztuczne.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych na terenie nieruchomości służą worki foliowe
o pojemności 120 l w kolorze brązowym.
§ 12. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, przy czym:
1) kontenery i pojemniki powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, mieć konstrukcję zapewniającą
możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarnego, uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod
wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniającą zwierzętom dostęp do odpadów;
2) worki powinny być wykonane z wytrzymałych na rozerwanie materiałów, uniemożliwiających wydostanie
się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniającą zwierzętom dostęp do odpadów.
§ 13. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
1) dla dróg publicznych – kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l;
2) dla zabudowy jednorodzinnej – 1 pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l na 2 osoby, jednak co najmniej
jeden pojemnik na posesję;
3) dla zabudowy wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m3, w ilości spełniającej wymóg 30 l na osobę
zamieszkującą nieruchomość;
4) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz żłobków – pojemniki określone w § 11 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, podopiecznych i pracowników;
5) dla lokali handlowych – pojemniki określone w § 11 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 50 l na każde 10 m2
powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na lokal;
6) dla targowiska – pojemniki określone w § 11 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 40 l na każde stoisko;
7) lokale gastronomiczne – pojemniki określone w § 11 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 50 l na każde miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na lokal;
8) pomieszczenia biurowe, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, działalność gospodarcza – pojemniki, określone w § 11 ust. 1, w ilości spełniającej wymóg 120 l na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na zakład;
9) ogródki działkowe – pojemniki określone w § 11 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 60 l na każdą działkę
w okresie od 1 marca do 31 października.
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§ 14. 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
2. Pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości, na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej
przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady w uzgodnionym terminie
swobodny dostęp do pojemników.
§ 15. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi pojemniki do segregacji odpadów
należy ustawiać w miarę możliwości przy pojemnikach do gromadzenia odpadów zmieszanych.
§ 16. Zarządca drogi zobowiązany jest do rozmieszczania koszy ulicznych na drogach publicznych w odległości od 50 do 200 metrów, w zależności od natężenia ruchu pieszego.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. 1. Odpady zmieszane przeznaczone do składowania powinny być usuwane z obszaru nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w wyznaczonych terminach, nie rzadziej
niż:
1) raz w tygodniu w przypadku budynków wielorodzinnych;
2) dwa razy w miesiącu w przypadku budynków jednorodzinnych;
3) raz w tygodniu dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna;
4) raz w miesiącu, dla pozostałych obiektów.
2. Odpady zebrane selektywnie powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w wyznaczonych terminach, nie rzadziej jednak niż:
1) odpady opakowaniowe:
a) zgromadzone w workach – co najmniej raz na miesiąc,
b) zgromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki w przypadku napełnienia pojemnika, jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu;
2) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej raz w roku;
3) odpady zielone w okresie od marca do końca listopada nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
4) odpady z remontów na indywidualne zgłoszenie.
§ 18. Zarządca drogi zobowiązany jest do opróżniania koszy ulicznych z częstotliwością dostosowaną do
ilości nagromadzonych w nich odpadów – należy je opróżniać w przypadku zapełnienia jednak nie rzadziej niż
raz w tygodniu.
§ 19. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Ilość nieczystości ciekłych usuwanych z nieruchomości musi równać się co najmniej 70% ilości
wody dostarczonej lub zużytej z nieruchomości. W przypadku istnienia w nieruchomości wodomierza na wody
bezpowrotnie zużyte ilość nieczystości ciekłych usuwanych z nieruchomości musi równać się ilości dostarczonej wody i/lub zużytej pomniejszonej o odczyt z wodomierza. W przypadku poboru wody z innego źródła niż
wodociąg zużycie wody określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 20. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania obejmujące:
1) zwiększenie odzysku odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim papieru, metalu, szkła, tworzyw
sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji;
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2) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych;
3) wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów;
4) wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
5) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 21. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele i opiekunowie psów utrzymywanych na terenie prywatnej posesji są zobowiązani do zabezpieczenia nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej z napisem
„UWAGA ZŁY PIES” lub o treści równoznacznej.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
4. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostawaniem się z pomieszczenia.
5. Właściciele padłych zwierząt domowych mają obowiązek przekazania ich do utylizacji, do przedsiębiorstw posiadających wymagane zezwolenia.
§ 22. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. Prowadzenie psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
§ 23. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach
użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. W tym celu właściciel lub opiekun
zwierzęcia powinien posiadać niezbędne akcesoria służące do usuwania ww. zanieczyszczeń.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów.
3. Uprzątnięte z terenów publicznych odchody zwierzęce zapakowane w szczelne opakowania – torebki,
należy wrzucać do koszy ulicznych.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich
§ 24. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
2. Dopuszcza się prowadzenie przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie
na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości;
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
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3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki
pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
5. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich mają obowiązek przekazania ich do utylizacji, do przedsiębiorstw posiadających wymagane zezwolenia.
Rozdział 8
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 25. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy do roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, a także nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 26. Do końca 2014 r. dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemności od 5 do 7 m3 do gromadzenia
odpadów w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
§ 27. Do dnia 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów będzie realizowany na zasadach określonych w umowie
zawartej z wybranym odbiorcą odpadów.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.
§ 29. Traci moc uchwała Nr LI/514/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków.
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie:
mgr Roman Kłopocki

