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UCHWAŁA NR XLVII/233/13
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.
153), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Miejska w
Działoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, stanowiący Załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/129/08 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie:
Stanisław Ranoszek
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Załącznik
do uchwały nr XLVII/233/13
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 26 marca 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach użytku publicznego
§ 1. 1. Zadania gminy:
1) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
2) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania;
3) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
4) gmina podejmie niezbędne czynności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, szczególnie w zakresie kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji, recyklingu i wtórnego zastosowania odpadów, takich jak: szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, materiały rozbiórkowe i odpady wielkogabarytowe;
5) gmina jest obowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo;
6) gmina jest obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
a) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
b) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
c) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
7) gmina dopuszcza możliwość powołania spółki prawa handlowego w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na jej terenie.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
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9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlano–rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
14) odpady komunalne zmieszane.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny być odbierane i zbierane w sposób określony w
rozdziale 3 niniejszego regulaminu.
3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbierników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pomopowania ich na ogrody przydomowe, pola, łąki, itp.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) zapewnienia szczelności zbierników, w których mają być okresowo gromadzone nieczystości ciekłe, tak
aby nie dopuścic do zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi;
2) zapewnienia prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków, tak aby oczyszczone ścieki spełniały
normy określony w przepisach odrębnych.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno–higienicznego nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż
nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń.
3. Obowiązek określony w ust. 2, dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodu z okapów, rynien i innych
części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
§ 4. 1. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.
2. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn
jego zastosowania.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 7 ust. 1.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
5. Obowiązki określone w ust. 1–3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów zobowiązanych do oczyszczania chodników.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.
2. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się piaskownica dla dzieci, regularna wymiana piasku i zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów należy do właścicieli nieruchomości.
§ 6. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak: chodniki, podwórka:
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi;
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2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko–lakierniczych.
2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych
oraz w parkach i lasach.
Rozdział 2
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 7. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe);
2) odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników;
3) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający odpady, zgodnie z harmonogramem;
4) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 8. 1. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki muszą spełniać
normę EN – 840.
2. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,24 m³ (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
4) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m³ (20 l);
5) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP–7 (7 m³) na cmentarzach, na terenach ogrodów działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych oraz na
posesjach zarządzanych przez jednostki administracji;
6) w przypadku prowadzenia robót budowlano–rozbiórkowych właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót.
3. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach:
1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej o pojemności od 0,12 m³ (120 l).
4. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z
działalności gospodarczej.
§ 9. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
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2. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie
danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych, lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany ustawiać
w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób
nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.
2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na równej
powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady, a także ich otoczenie
w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej odbiorca odpadów zapewni dezynfekcję pojemników w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Ilość przewidzianych pojemników dla domów jednorodzinnych będzie dostosowana do ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją.
4. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów.
5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) żółtym - z przeznaczeniem na odpady suche;
2) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady;
3) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło;
4) zielonym - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;
5) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;
6) białym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;
7) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych.
6. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony. Wywóz odpadów gabarytowych powinien odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
7. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w
jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie
jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest
on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny
trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
8. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w
miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru,
przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
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9. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu
ich opróżnienia.
§ 12. 1. Nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, itp.
2. Nie dopuszcza się do spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych.
3. Nie dopuszcza się do spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego drewna, papieru i
tektury.
4. Nie dopuszcza się do spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji, tj. liści, opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych, a także wypalania suchych traw.
5. Nie dopuszcza się do wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
6. Nie dopuszcza się do zakopywania odpadów komunalnych.
7. Nie dopuszcza się do odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 13. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników.
2. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy
jednorodzinnej - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów:
1) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 3 osoby;
2) nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 i więcej osób.
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości z obszarów zabudowy
wielorodzinnej odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywać się będzie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia pojemników na te odpady. Ilość pojemników uzależniona będzie od danych podanych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.
5. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie:
1) papieru i tektury;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) opakowań wielomateriałowych;
5) szkła bezbarwnego i kolorowego;
6) odpadów ulegających biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości
z obszarów zabudowy jednorodzinnej.
6. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpadów ulegających biodegradacji z podziałem na
bioodpady i odpady zielone od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbywać się
będzie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników.
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7. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpadów ulegających biodegradacji z podziałem na
bioodpady i odpady zielone z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywać się będzie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na
te odpady. Ilość pojemników uzależniona będzie od danych podanych w deklaracji złożonej przez właściciela
nieruchomości.
8. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, akumulatorów i chemikaliów, od właścicieli nieruchomości – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie
rzadziej niż co 2 miesiące.
9. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
10. Odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów – odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
11. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny:
1) przeterminowane leki;
2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
12. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów i chemikaliów, odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, w określonych terminach i godzinach zbiórki. Informacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd
Miasta i Gminy Działoszyn.
13. Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie w wyznaczonych przez Urząd Miasta i Gminy
Działoszyn punktach selektywnej zbiórki odpadów – punktach aptecznych i aptekach. Informacja zostanie
przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.
14. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Miastem i Gminą
Działoszyn określi szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 15
niniejszego regulaminu.
16. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych – ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów.
§ 14. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulaminu, powinny być
zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
2. Odpady suche, szkło i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych
w rozdziale 3 niniejszego regulaminu i odbierane przez firmę wywozową.
§ 15. 1. Bioodpady należy zbierać w pojemnikach i przekazywać firmie wywozowej z uwzględnieniem ust.
2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania i wykorzystania bioodpadów na
własne potrzeby. Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów.
Muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.
3. Odpady zielone powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej należy przekazywać bezpośrednio do
punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a bioodpady należy gromadzić ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi.
§ 16. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji dwa razy w roku (wiosna, jesień) lub dostarczane samodzielnie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 17. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest: przez
firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji dwa razy w roku (wiosna, jesień) lub dostarczany samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 18. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w specjalnych pojemnikach: w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności
publicznej, w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów; w pergolach śmietnikowych przy zabudowie wielorodzinnej lub samodzielnie dostarczyć
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 19. Pozostałe odpady określone w § 4 ust. 1, należy zbierać i przekazywać samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 20. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby
nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.
§ 22. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w
kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że
pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
2) niewprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;
3) niewprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek
kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów
przewodników;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
5) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach
schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach,
zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na
odpady komunalne.
§ 23. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
Rozdział 6
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 24. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w obszarach zabudowy śródmiejskiej oraz na
osiedlach mieszkaniowych, w budynkach wielomieszkaniowych, instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowych, hotelach, strefie przemysłowej, ogródkach działkowych, terenach wyznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne.
§ 25. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej, zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
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§ 26. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są do:
1) spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami;
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpadów i
nieczystości, tak aby nie zanieczyszczać terenu nieruchomości, na której są utrzymywane lub terenu nieruchomości sąsiednich, a także aby nie przenikały do wód powierzchniowych lub podziemnych;
4) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość sąsiednią, takich
uciążliwości jak hałas i odór;
5) utrzymywania pszczół w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od zabudowań mieszkalnych i
gospodarczych nieruchomości sąsiednich w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. Usytuowanie uli winno nie zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich w jej granicach. Jeżeli parametry nieruchomości nie pozwalają na zachowanie niezbędnych odległości właściciel pasieki zobowiązany jest do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci, np.: parkanu, żywopłotu czy innej przeszkody zmieniającej kierunek lotu pszczół.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 27. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.
§ 28. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
§ 29. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta i
Gminy Działoszyn, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 30. Osoba naruszająca obowiązki określone w Regulaminie podlega przepisom Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenie.

