
 

 

UCHWAŁA NR XIII/91/15 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 18 września 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

 na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 

87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Miej-

ska w Działoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, sta-

nowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/233/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 marca 2013 r. w spra-

wie przyjęcia regulaminu utrzymania 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 jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Działoszynie 

Kazimierz Środa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 4163



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. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów komunal-

nych: 

1) papier i tektura; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło bezbarwne i kolorowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.); 

7) popioły z gospodarstw domowych; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne 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 2 niniejszego regulaminu. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) zapewnienia szczelności zbiorników, w których mają być okresowo gromadzone nieczystości ciekłe tak, 

aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi; 

2) zapewnienia prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków tak, aby oczyszczone ścieki spełniały 

normy określone w przepisach odrębnych. 

4. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obo-

wiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego sta-

nu sanitarno-higienicznego urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż 

nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń. 

3. 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. 

§ 3. 1. Obowiązek oczyszczania chodników i 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. 
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2. Dozwolony materiał użyty do celów, o których mowa w ust. 1, należy usunąć z chodnika niezwłocznie 

po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowa-

niem postanowień § 6 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 oraz innych podmiotów zobowiąza-

nych do oczyszczania chodników. 

§ 4. 1. Na terenach poza myjniami i warsztatami naprawczymi t.j. na nieruchomościach lub ich częściach 

takich jak chodniki, podwórka: 

1) mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do 

kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami ni-

niejszego regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód pły-

nących, zbiorników wodnych i do ziemi; 

2) naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady będą groma-

dzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 2 

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

a) niesegregowane odpady komunalne; 

b) selektywnie zbierane: 

- łącznie zbierane i odbierane jako odpady suche następujące frakcje odpadów: papier i tektura, metale, 

tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

- łącznie zbierane i odbierane szkła bezbarwne i kolorowe, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

- popioły z gospodarstw domowych; 

2) z punktów selektywnego zbierania odpadów odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane: 

a) przeterminowane leki, 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) odpady budowlano-rozbiórkowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

i) popioły z gospodarstw domowych. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 

jednorodzinnej nastąpi po zapewnieniu przez właściciela nieruchomości możliwości dostępu do pojemnika lub 

worka, to znaczy po umieszczeniu pojemnika lub worka za ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwia-

jącym swobodny dojazd. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nierucho-

mości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do po-

jemników. 
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4. Odpady selektywnie zbierane powinny być gromadzone w odpowiednich workach i pojemnikach okre-

ślonych w rozdziale 3 niniejszego regulaminu. 

5. Odpady zebrane selektywnie oraz odpady komunalne zmieszane odbierane są przez podmiot odbierający 

odpady, zgodnie z harmonogramem. 

6. Na działkach budowlanych należy wyznaczyć 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 

§ 6. 1. W ramach opłaty przedsiębiorstwa wywozowe zobowiązane są do zaopatrywania właścicieli nieru-

chomości w pojemniki i worki na odpady i do odbioru tych odpadów. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zabudowy jednorodzinnej, dotyczy zapewnienia: 

1) jednego pojemnika o pojemności 120 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych zmiesza-

nych – w przypadku nieruchomości zamieszkałej od 1 do 4 osób; 

2) jednego pojemnika o pojemności 240 l lub dwóch pojemników o pojemności 120 l przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych – w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5  

i więcej osób; 

3) dwóch worków o pojemności minimum 120 l na 1 miesiąc przeznaczonych do gromadzenia odpadów su-

chych, tj. gromadzonych łącznie odpadów zbieranych selektywnie: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 

metali oraz opakowań wielomateriałowych; 

4) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: szkieł bezbarwnych i kolorowych; 

5) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: popiołów z gospodarstw domowych; 

6) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: odpadów ulegających biodegradacji w tym odpa-

dów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.). 

3. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, w przypadku zabudowy wielorodzinnej, dotyczy zapewnienia na 

jeden budynek: 

1) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych zmie-

szanych; 

2) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów suchych, tj. groma-

dzonych łącznie odpadów zbieranych selektywnie: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opa-

kowań wielomateriałowych; 

3) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów zbieranych selek-

tywnie: szkieł bezbarwnych i kolorowych; 

4) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów zbieranych selek-

tywnie: odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.). 

4. Obowiązek zaopatrywania nieruchomości w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w przypadku za-

budowy wielorodzinnej w ilości jednego zestawu dla każdego budynku uważa się za spełniony również 

w przypadku, gdy z jednego zestawu korzystają sąsiadujące ze sobą budynki na tej samej nieruchomości lub na 

sąsiadujących nieruchomościach, o ile dla tych budynków wyznaczono wspólne miejsce gromadzenia odpadów 

zmieszanych. 

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników: 

1) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l); 

2) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m³ (20 l); 
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3) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP–7 (7 m³) na cmenta-

rzach, na terenach ogrodów działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych oraz na 

posesjach zarządzanych przez jednostki administracji. 

2. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych. 

§ 8. 1. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomości nieza-

mieszkałej są następujące parametry gromadzenia odpadów: 

1) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 2 l na każdego ucznia i pracownika miesięcznie; 

2) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 2 l na każde dziecko i pracownika miesięcznie; 

3) dla lokali handlowych – nie mniej niż 25 l na każde 30 m2 powierzchni całkowitej lokalu miesięcznie, jed-

nak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdą nieruchomość; 

4) dla punktów handlowych poza lokalem – nie mniej niż 25 l na każdego pracownika zatrudnionego w punk-

cie handlowym miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l miesięcznie; 

5) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne miesięcznie; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l miesięcz-

nie; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 20 pracowników miesięcznie; 

8) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 120 l na każdą działkę rocznie; 

9) dla obiektów garażowych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na pół roku. 

§ 9. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach od-

powiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. 

§ 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. 

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. 

§ 11. 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 prze-

szkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników. 

2. Dla zabudowy wielorodzinnej odbiorca odpadów zapewni dezynfekcję pojemników w miarę potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3. Ilość pojemników dla domów jednorodzinnych będzie dostosowana do ilości osób zamieszkałych na da-

nej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją. 

4. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 

liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów. 

5. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach o następującym oznaczeniu: 

1) żółtym – z przeznaczeniem na odpady suche; 

2) brązowym – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

3) pomarańczowym – z przeznaczeniem na szkło; 

4) czarnym – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane; 
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5) szarym – z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych; 

6) zielonym w zabudowie wielorodzinnej – z przeznaczeniem na szkło – pojemniki w gniazdach ogólnodo-

stępnych; 

7) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki w zabudowie wielorodzinnej – z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych. 

6. Obowiązek oznaczenia uważa się również za spełniony, gdy pojemnik lub worek oznakowany jest 

w inny widoczny sposób określający jego przeznaczenie (na przykład naklejką z nazwą frakcji zbieranych od-

padów). 

7. Odpady wielkogabarytowe 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. 

8. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać 

w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów 

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 do odbioru odpadów w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemni-

kach. 

9. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlo-

kalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu 

ich opróżnienia. 

§ 12. 1. Nie dopuszcza się do spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego drewna, pa-

pieru i tektury. 

2. Nie dopuszcza się do spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych sub-

stancji, tj. liści, opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych, a także wypalania suchych traw. 

3. Nie dopuszcza się do zakopywania padłych zwierząt, za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przezna-

czonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Sposób postępowania z padłymi zwierzętami 

określa § 20 niniejszego regulaminu. 

4. Nie dopuszcza się do palenia ognisk oraz grillowania na terenach zielonych pomiędzy blokami, na bal-

konach budynków wielomieszkaniowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 

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 podanych 

przez odbiorcę odpadów, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników. 

2. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 

jednorodzinnej odbywać się będzie: 

1) na terenie gminy Działoszyn – dwa razy w miesiącu; 

2) na terenie miasta Działoszyn: 

a) raz na dwa tygodnie – w okresie od kwietnia do października, 

b) dwa razy w miesiącu – w okresie od listopada do marca. 

3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 

wielorodzinnej odbywać się będzie dwa razy w tygodniu. 

4. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie: 

1) raz w miesiącu – odbiór odpadów suchych; 

2) raz na 3 miesiące – odbiór szkieł bezbarwnych i kolorowych; 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 4163



3) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu w okresie od listopada do marca - odbiór odpa-

dów zbieranych selektywnie: popiołów z gospodarstw domowych; 

4) w przypadku zabudowy jednorodzinnej dla nieruchomości położonych na terenie gminy Działoszyn – raz 

w miesiącu w okresie od kwietnia do października - odbiór odpadów zbieranych selektywnie: odpadów 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.); 

5) w przypadku zabudowy jednorodzinnej dla nieruchomości położonych na terenie miasta Działoszyn – raz 

na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października - odbiór odpadów zbieranych selektywnie: odpa-

dów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.); 

6) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz raz na 

dwa tygodnie w okresie od listopada do marca - odbiór odpadów zbieranych selektywnie: odpadów ulega-

jących biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.). 

5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych wyznaczonych przez Miasto i Gminę Działoszyn następujące frakcje odpadów: 

1) przeterminowane leki; 

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) odpady budowlano – rozbiórkowe; 

7) zużyte opony. 

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem, bezpłat-

nie przekazywać odpady zbierane selektywnie, takie jak odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.) oraz popio-

ły z gospodarstw domowych, do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyznaczonych przez 

Miasto i Gminę Działoszyn. 

7. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2 razy w roku w określonych terminach 

i godzinach organizowana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Informacja zostanie prze-

kazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. 

8. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-

kańcy, a powstają odpady komunalne, odbywać się będzie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 

przepełnienia pojemników na te odpady, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

9. 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. 

10. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Miastem i Gminą 

Działoszyn określi szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości obierania odpadów 

określonej w § 13 niniejszego regulaminu. 

11. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych ilość pojemników i częstotliwość ich opróżnia-

nia musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów. 

§ 14. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulaminu, powinny być 

zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche 

2. Odpady suche, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, a także popioły z gospo-

darstw domowych i odpady komunalne zmieszane, powinny być zbierane w pojemnikach i workach określo-

nych w rozdziale 3 niniejszego regulaminu i odbierane przez firmę wywozową. 

§ 15. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, należy zbierać w pojemnikach i przekazy-

wać firmie wywozowej, z uwzględnieniem ust. 2. 
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2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania i wykorzystania bioodpadów na 

własne potrzeby. 

§ 16. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych odbie-

rane są w ramach zorganizowanej akcji dwa razy w roku (wiosna, jesień) lub dostarczane samodzielnie do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 17. Pozostałe odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 8-13 pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych 

należy zbierać i przekazywać samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 18. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczysto-

ści ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku. 

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 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. 

§ 20. 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, w tym: na chodnikach, ulicach i placach, zie-

leńcach, w parkach i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne. 

2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działal-

ność w tym zakresie. 

3. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) właścicielach zwierząt; 

2) właścicielach nieruchomości - w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) Gminie - w pozostałych przypadkach. 

4. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący usługi 

przewozowe. 

§ 21. 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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 4163



Rozdział 6 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 22. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w obszarach zabudowy śródmiejskiej oraz na 

osiedlach mieszkaniowych, w budynkach wielomieszkaniowych, instytucjach użyteczności publicznej, cen-

trach handlowych, hotelach, strefie przemysłowej, ogródkach działkowych, terenach wyznaczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne. 

§ 23. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odręb-

nymi przepisami. 

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobo-

wiązane są do: 

1) spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych od-

rębnymi przepisami; 

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt. 

2. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt 

Rozdział 7 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 25. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinny-

mi i budownictwem jednorodzinnym, obiektami użyteczności publicznej, a także zakłady przemysłowe, han-

dlowe, usługowe, sklepy, warsztaty, magazyny, altany, wiaty śmietnikowe oraz węzły ciepłownicze usytuowa-

ne na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 26. Wyznacza się następujące terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji: 

a) wiosenny – w dniach od 15 do 30 kwietnia każdego roku; 

b) jesienny – w dniach od 15 do 31 października każdego roku. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 27. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Mia-

sta i Gminy Działoszyn. 
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