UCHWAŁA NR XIX/107/2016
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250) 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 zgodnie z brzmieniem
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3166).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/107/2016
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów
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) metale;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady zielone;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz odpady
zmieszane, podmiotowi uprawionemu do ich odbioru.
3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 - 11,
uprawionym podmiotom prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszcza je w
ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.
§ 2. 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.
§ 3. 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 gleby.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane
w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą
gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki 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);
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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 i 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.
2. 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).
3. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych.
§ 5. 1. Pojemniki do zbierania odpadów winny być utrzymane w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez
zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz instruowanie
użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w
należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
2. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden
raz na rok oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz do roku.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z
podmiotem odbierającym odpady, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku, nie rzadziej niż raz w
miesiącu, a w przypadku odpadów w postaci szkła, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych - ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być
zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów.
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się może w
systemie akcyjnym przynajmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie urzędu gminy.
§ 7. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne
właścicieli nieruchomości.
§ 8. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w specjalnych pojemnikach znajdujących się w Urzędzie Gminy
Kiełczygłów w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, jak i w punktach handlowych
prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów.
§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w
sposób ciągły i systematyczny, poprzez kanalizację sanitarną, przydomowe oczyszczalnie ścieków, ewentualnie poprzez
ich opróżnianie na podstawie złożenia tego faktu firmie wywozowej z którą właściciel posesji posiada zawartą umowę, nie
dopuszczając tym samym do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie
czystości i porządku.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
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Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad nimi w taki sposób, żeby nie stanowiły
zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały również terenów przeznaczonych do użytku 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 dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 12. 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. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i zwartej zabudowy
jednorodzinnej na terenach miejskich.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z
chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i
podziemnych.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi;
2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania i
składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Deratyzację o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w następujących terminach od dnia 1 marca do 31 marca
oraz od dnia 1 października do 31 października.
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