
UCHWAŁA NR XV/90/2016
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.4 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Kiełczygłów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2016

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU  NA  TERENIE
GMINY KIEŁCZYGŁÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kiełczygłów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Rozdział 2.

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach oraz terenach użytku 
publicznego

§ 2. 1. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.

2. Każda nieruchomość na której powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów 
odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

6) zużytych opon;

7) odpadów zielonych;

8) papieru i tektury;

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

10) tworzywa sztucznego;

11) opakowań wielomateriałowych;
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12) metali;

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji.

2. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o 
którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarnego i estetycznego na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz innych 
zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

3. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na 
jezdnię.

4. Śliskość i gołoledź na chodnikach i jezdniach można likwidować poprzez stosowanie piasku. Piasek 
można zmieszać ze środkami chemicznymi, takimi jak: chlorek sodu (sól kuchenna), chlorek magnezu, chlorek 
wapnia.

5. Piasek lub inny materiał użyty do celów, o których mowa w ust. 4 należy usunąć z chodnika 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania, gromadząc go przy krawędzi chodnika.

§ 5. 1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem 
odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, do ziemi lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawy pojazdów samochodowych związane z bieżącą eksploatacją są dozwolone na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla osób korzystających nieruchomości sąsiedzkich oraz dla 
środowiska (emisja hałasu, spalin) a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Rozdział 3.
Rodzaje 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

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady   o  pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki o pojemności od 1,5 m3;

5) pojemniki o pojemności od 7 m3;

6) kosze uliczne od 20 l.

2. Pojemniki mają zostać rozmieszczone na terenie nieruchomości, której służą. Należy je utrzymywać w 
czystości.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 4 osób – w rozmiarze 120 l;

2) powyżej 4 osób – w rozmiarze 240 l.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów 
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 4 osób – w rozmiarze 120 l odpady zmieszane, 120 l szkło, 240 l odpady suche;

2) powyżej 4 osób – w rozmiarze 240 l odpady zmieszane, 120 l szkło, 240 l odpady suche;
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3) Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości w pojemniki 
do zbierania odpadów;

4) dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, stosowanie innych pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w dobrym stanie 
technicznym, sanitarnym i porządkowym.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i  zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane 
zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady suche – raz na miesiąc;

2) szkło białe i kolorowe – raz na kwartał;

3) zmieszane i pozostałe odpady komunalne – raz na miesiąc;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku;

5) odpady z koszy ulicznych należy opróżniać z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia;

6) odpady komunalne z cmentarzy – z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia pojemników;

7) odpady budowlano-rozbiórkowe co najmniej raz w roku;

8) selektywnie zebrane odpady komunalne, z ogólnodostępnych miejsc ich gromadzenia, usuwane są z 
częstotliwością uzgodnioną z odbiorcą odpadów, według ustalonego harmonogramu.

§ 12. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Kiełczygłów winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania wszystkich rodzajów zbieranych 
odpadów komunalnych odbiorcy odpadów lub przedsiębiorcy lub przekazywania ich do GPZOSiW we 
własnym zakresie.

2. Właściciel nieruchomości może oddawać złom i makulaturę do punktu skupu we własnym zakresie.

§ 14. Odbiór odpadów z terenów, na których znajdują się domki letniskowe oraz z innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku będzie 
następował raz na miesiąc zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.

§ 15. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów zobowiązani są zgodnie z ustalonym 
harmonogramem odbioru do wystawiania pojemników przed posesję lub zapewnić przedsiębiorcy swobodny 
dostęp do miejsc gromadzenia odpadów.

§ 16. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym 
odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej z podmiotem 
uprawnionym. Wykaz podmiotów uprawnionych udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Kiełczygłów.

§ 17. 1. Nieczystości ciekłe usuwane są z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, 
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi i wód podziemnych.

2. Właściciele nieruchomości  posiadający  oczyszczalnie  przydomowe  pozbywają się osadów ściekowych  
zgodnie ze specyfikacją techniczną.
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§ 18. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

1) osiągnięcie do 16 lipca 2020 roku, wskaźnika maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, nie przekraczającego 35%, 
wagowo całkowitej masy odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995,

2) objęcie zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych wszystkich podmiotów 
wytwarzających odpady na terenie gminy,

3) osiągnięcie do roku 2020, wskaźnika recyklingu materiałów odpadowych, tj. papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła z gospodarstw domowych, do wysokości 50% ich wytworzonej masy.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do dołożenia należytych starań, aby nie 
stanowiły one zagrożenia dla otoczenia.

2. Sposób utrzymywania zwierzęcia nie może stwarzać uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie 
nieruchomości.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe musi przestrzegać obowiązujące w tym zakresie przepisy sanitarno-
epidemiologiczne i ochrony środowiska.

§ 21. 1. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny szkół, miejsc użyteczności 
publicznej, tj. obiektów sportowych, placów zabaw, a także innych miejsc, w których mogą przebywać dzieci, z 
wyjątkiem psów pełniących rolę przewodników dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że posiadają 
kaganiec, obrożę i są prowadzone na smyczy.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 
wytworzonych przez ich zwierzęta na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, 
zieleńce. Obowiązek ten nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, 
korzystających z psów – przewodników. Dopuszcza się usuwanie  psich odchodów do koszy na drobne odpady 
pod warunkiem, że kosze te są wyłożone workiem foliowym.

§ 22. 1. W miejscach publicznych zwierzęta, które ze swej natury mogą być agresywne, muszą być 
prowadzone na uwięzi, a psy również w kagańcu. Jeśli ze względu na rodzaj zwierzęcia nie jest to możliwe, 
musi być ono zabezpieczone w taki sposób, aby nie zagrażało otoczeniu.

2. Zwierzęta duże lub mogące wzbudzać uzasadnione zagrożenie dla otoczenia mogą być wyprowadzane 
wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad 
nimi kontroli.

3. Nieruchomości na terenie, których przebywają zwierzęta mogące być agresywnymi muszą być 
ogrodzone w taki sposób, aby uniemożliwić wydostanie tych zwierząt poza ogrodzenie, a nieruchomość ta 
winna być oznakowana w sposób widoczny tablicą ostrzegawczą.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach

§ 23. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej pod warunkiem, że utrzymujący zabezpieczy nieruchomość przed opuszczeniem jej przez zwierzęta.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach, o których mowa w ust. 1 nie może powodować 
uciążliwości, w tym zapachowych, dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 24. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 
utrzymane w należytej czystości.
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§ 25. Właściciele zwierząt gospodarskich są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych 
zwierząt z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, tzn.: ulic, placów, parkingów, dróg i innych miejsc 
użyteczności publicznej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania okresowej deratyzacji 
następujących miejsc i pomieszczeń:

1)  budynki wielorodzinne podpiwniczone;

2)  osiedla mieszkaniowe o zwartej zabudowie;

3)  pergole śmietnikowe;

4)  lokale gastronomiczne;

5)  obiekty handlowe branży spożywczej;

6)  zakłady produkcyjne, przetwarzające, magazynujące i wprowadzające do obrotu środki spożywcze;

7)  gospodarstwa rolne i hodowlane;

8)  szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

9)  wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielorodzinnej;

10)  obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;

11)  sieć kanalizacji sanitarnej.

2. Wyznacza się terminy jej przeprowadzenia:

1)  od 15 marca do 1 kwietnia;

2)  od 15 listopada do 1 grudnia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 27. 1. Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu powierza się Wójtowi Gminy oraz 
upoważnionym przez Wójta pracownikom samorządowym.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli 
realizacji obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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