UCHWAŁA NR XXV/146/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne’’
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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XIII/77/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia
,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne”(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2019 r., poz. 4396).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik do uchwały Nr XXV/146/20
Rady Gminy Poświętne
z dnia 25 września 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE POŚWIĘTNE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne, zwany dalej ,,regulaminem”,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne, wynikające z ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących strumieni odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metal;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Stefanów
2a prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zapewniając przyjmowanie odpadów komunalnych,
o których mowa w § 2, a ponadto:
1) odpady niebezpieczne;
2) przeterminowane leki i chemikalia;
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zużyte opony;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) tekstylia i odzież.
§ 4. Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą z pojemników umieszczonych w miejscach użyteczności
publicznej tj. szkoły i Urząd Gminy – odbiór przez cały rok.
§ 5. Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się w Punkcie Aptecznym w Poświętnem– odbiór odpadów przez cały rok.
§ 6. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób
utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.
2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
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§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające
ścieki nie są odprowadzane do gruntu i wód.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być wykonywana według
wymagań polegających na dokonywaniu tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach
nieruchomości w celu zapobieżenia przedostawania się płynów samochodowych do ziemi i wód.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) worki o pojemności 120 l;
2) kosze uliczne o pojemności minimalnej 10 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
4) kontenery o pojemności 5 m3, 7 m3 ,10 m3.
2. Wprowadza się jednolitą kolorystykę i oznaczenie pojemników i worków do zbierania odpadów dla
następujących frakcji:
a) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”;
b) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone
napisem „Szkło”;
c) żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
d) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, oznaczone napisem „BIO”;
e) czarny – z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
§ 9. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Właściciele korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na te odpady.
§ 10. 1. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych,
w przypadku nieruchomości zamieszkałych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość, w następujący sposób:
1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 5 osób włącznie;
2) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 5 osób;
3) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych.
2. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia zobowiązani są
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 240 l na lokal;
3) dla punktów handlowych poza lokalem, stragany, kioski - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na każdy punkt;

Id: 98F38659-48C1-4C80-9F24-133BA46DEDB0. Podpisany

Strona 2

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także tzw. ogródków
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o pojemności 240 l na każdych 10 pracowników;
6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko;
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
8)

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:
a) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden domek lub jedną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
b) dopuszcza się pojemniki 1100 l, i kontenery dla nieruchomości, na których znajduje się więcej niż jeden
domek letniskowy (ośrodki wypoczynkowe).

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji oraz
wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym poprzez bieżące ich sprzątanie i zapobieganie gromadzeniu się odpadów poza pojemnikami lub
workami.
§ 12. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach nie powodujących
zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot
uprawniony.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:
a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne odbywać się będzie
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbiera się z miejsca
przed wejściem na teren nieruchomości lub z miejsca umożliwiającego odbiór odpadów przynajmniej raz
w roku podczas tzw. ,,wystawek”;
4) przeterminowane leki - można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się w Punkcie Aptecznym w Poświętnem – odbiór przez cały rok;
5) zużyte baterie i akumulatory - odbierane będą z pojemników umieszczonych w miejscach użyteczności
publicznej tj. szkoły i Urząd Gminy – odbiór przez cały rok;
6) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjnie – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
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᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne – odbywać się
będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 14. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 15. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników
z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganiu powstawaniu odpadów;
2) prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów oraz wylewania nieczystości ciekłych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
4) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
poprzez ich zagospodarowywanie przez właścicieli nieruchomości w przydomowych kompostownikach.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do podejmowania wszelkich środków
chroniących inne osoby przed zagrożeniami oraz uciążliwościami pochodzącymi od tych zwierząt,
w szczególny sposób poprzez:
1) wyprowadzanie zwierząt na zewnątrz nieruchomości wyłącznie pod warunkiem sprawowania nad nimi
kontroli;
2) natychmiastowe usuwanie wszelkich pozostawionych przez zwierzę zanieczyszczeń, z wyłączeniem psów
przewodników osób niedowidzących i niewidomych;
3) nieruchomość, na której zwierzęta przebywają swobodnie powinna być ogrodzona i zabezpieczona
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren
§ 18. 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 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym
także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 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.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych
z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
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§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki wielorodzinne oraz hotele, szkoły,
przedszkola, placówki służby zdrowia
zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie
nieruchomości.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w następujących terminach:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
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