
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka” 

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 2016 r. poz. 446) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r.  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Lgocie Wielkiej 

Piotr Nita 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik  
do uchwały nr XXIII/141/2016 

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA   

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli 

nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:  

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metal; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;  

11) zużyte opony; 

12) odpady zielone. 

2.Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 1-5 oraz od-

pady  zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.  

3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 6-12, 

uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszcza je 

w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów lub przekazuje od-

powiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.  

§ 2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego na-

leży uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający 

korzystanie z tych części nieruchomości.  

§ 3. 1.  Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie dla własnych potrzeb,  

pod warunkiem, że jest prowadzane w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego oraz, że czynności 

te nie spowodują zanieczyszczenia środowiska. 

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dla własnych potrzeb, 

pod warunkiem, że jest prowadzane w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego oraz, że czynności te 

nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą gromadzone zgodnie z niniejszym regu-

laminem.  
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Rozdział 2 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki przystoso-

wane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych lub worki.  

§ 5. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (l); 

2) pojemniki na odpady o pojemności 80 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 110 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

5) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 

7) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

8) pojemniki odpowiednio oznaczone w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o roz-

miarach 60 l, 90 l, 120 l; 

9) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l.  

§ 6. 1. Ustala się na terenie nieruchomości z  zabudową jednorodzinną i z budynków wielolokalowych mi-

nimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych - 120 litrów. 

2. Ustala się, iż minimalna pojemność kosza ulicznego na drogach publicznych wynosi 20 litrów.  

§ 7. Ustala się na terenie nieruchomości z zabudową jednorodzinną i z budynków wielolokalowych mini-

malną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 60 litrów. 

§ 8. 1. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym 

dla pracowników odbiorców odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy nie 

ma takiej możliwości pojemniki na odpady winny być, w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem 

odbioru, umieszczone przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu 

drogowym. 

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych, 

w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz miejscach postojowych. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez: 

1) poddawanie pojemników czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na rok; 

2) zapewnienie odpowiedniej pojemności pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia; 

3) dokonywanie napraw uszkodzonych pojemników.  

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników ustawionych przy drogach publicznych.  

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych 

odpadów komunalnych z  zabudowy jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych w następujący sposób  

i z częstotliwością:  
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1) zmieszane odpady komunalne winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywa-

ne odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jed-

nak niż raz na miesiąc; 

2) przeterminowane leki i chemikalia winny być zbierane i przekazywane do punktu selektywnego zbierania 

odpadów, nie rzadziej niż raz na rok lub przeterminowane leki mogą być przekazywane do apteki bądź 

punktu aptecznego; 

3) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony winny być zbie-

rane i przekazywane do punku selektywnego zbierania odpadów, nie rzadziej niż raz na rok lub winny być 

gromadzone w miejscach wskazanych przez odbiorcę odpadów w terminach wyznaczonych harmonogra-

mem; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe winny być zbieranie i przekazywane do punktu selektywnego zbie-

rania odpadów, nie rzadziej niż raz na rok lub winny być gromadzone w miejscach wskazanych przez od-

biorcę odpadów w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

5) papier, metal i opakowania wielomateriałowe winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości 

i przekazywane odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał; 

6) tworzywa sztuczne winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy 

odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał;  

7) szkło winno być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy odpadów  

z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne winny być zbierane i przekazywane do 

punktu selektywnego zbierania odpadów, nie rzadziej niż raz na rok; 

9) odpady zielone, które zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zagospodarowane we własnym zakresie 

winny być zbieranie i przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów, nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, należy 

prowadzić z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów służących do użytku publicznego, należy prowadzić  

z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

§ 11. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, winno następować w sposób uniemożliwiający przepełnienia się zbiorników do groma-

dzenia nieczystości ciekłych.  

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obej-

mujące: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych; 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miej-

scach do tego nieprzeznaczonych.  
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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 

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 

zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użyt-

ku publicznego. 

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu 

na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.  

Rozdział 6 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach  

lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne i nie 

powodują uciążliwości. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkiem 

wielolokalowym. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich  zobowiązani są  do gromadzenia i usuwania odpadów związanych  

z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchnio-

wych i podziemnych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy 

lub ściółki pozostawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

Rozdział 7 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowy-

wania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić każdego roku w następujących terminach: od 

1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3196


		2016-07-15T09:22:39+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




