
UCHWAŁA NR XXXV/281/2017
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada Gminy Nowe Ostrowy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1380).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/281/2017

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 27 października 2017 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE OSTROWY

DZIAŁ I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 1
Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych

§ 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego;

3) metali;

4) tworzyw sztucznych;

5) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) zużytych opon;

11) odpadów zielonych;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

13) opakowań wielomateriałowych;

14) odzieży i tekstyliów.

§ 2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione
w § 1 pkt. 1-5 oraz odpady zmieszane i pozostałości po sortowaniu, podmiotowi uprawnionemu do ich 
odbioru.

§ 3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 
1 pkt. 6-14, uprawnionym 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.

§ 4. Odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być poddawane procesowi 
kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.
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Rozdział 2
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego

§ 5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, tj. chodników położonych wzdłuż nieruchomości określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów 
z częstotliwością dostosowaną do konieczności utrzymania czystości i porządku oraz występujących 
warunków atmosferycznych.

Rozdział 3
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 6. 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. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi,
dla własnych potrzeb, pod warunkiem, że jest przeprowadzana w miejscach nieprzeznaczonych do 
użytku publicznego oraz że czynności te nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające 
odpady będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

DZIAŁ II
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

Rozdział 1
Wymagania dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§ 7. 1. Odpady komunalne odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zbiera się
w pojemnikach. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytwarzania 
w workach o grubości wykluczającej ich rozerwanie.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki 
znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbierania odpadów 
komunalnych.

3. Pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej 
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

§ 8. 1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się 
w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło”.

3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 5, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
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5. W przypadku gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1-4, obniżą walory estetyczne przestrzeni 
publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub 
przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa 
w ust. 1-4, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, 
w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Rozdział 2
Wymagania dotyczące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

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

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki na odpady o pojemności 2200 l;

6) kontenery o pojemności 4 m3, 7 m3, 9 m3;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;

8) worki o pojemności 120 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

- 1-3 osoby – 110 l;

- 4-6 osób – 120 l;

- 7-9 osób – 240 l;

- 10 osób i więcej – 360 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

- 10-30 osób – 600 l;

- 31-40 osób – 1 100 l;

- 41-50 osób – 1 700 l;

- 51 osób i więcej – 2 200 l.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

- 1-3 osoby – 120 l;

- 4-6 osób – 240 l;

- 7-9 osób – 360 l;

- 10 osób i więcej – 480 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

- 10-30 osób – 1 100 l;
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- 31-40 osób – 2 200 l;

- 41-50 osób – 3 300 l;

- 51 osób i więcej – 4 400 l.

4. Ustala się, iż minimalna pojemność kosza ulicznego na drogach publicznych wynosi 20 l.

Rozdział 3
Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
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.

2. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez 
dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciel nieruchomości powinien poddawać pojemniki obligatoryjnemu czyszczeniu
i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na rok, a pojemniki uszkodzone powinien 
niezwłocznie naprawiać.

Rozdział 4
Warunki rozmieszczenia pojemników

§ 11. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla 
ich użytkowników, a w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru, umieszczone przed 
wejściem na teren nieruchomości, w sposób łatwo dostępny dla pracowników odbiorcy odpadów 
i umożliwiający swobodny do nich dojazd oraz jednocześnie niepowodujący utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich.

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów 
i pieszych, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, miejscach postojowych oraz 
przystankach autobusowych.

DZIAŁ III
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niżej 
wymienionych  odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania – winny być 
zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz 
w miesiącu;

2) tworzywa sztuczne i metale – winny być zbierane w pojemnikach lub workach
na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

3) szkło – winno być zbierane w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości
i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone – winny być zbierane
i zagospodarowane we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach.
W przypadku braku kompostownika winny być zbierane w pojemnikach lub workach na terenie 
nieruchomości i przekazywane odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące;
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5) papier – winien być zbierany w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości
i przekazywany odbiorcy nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące;

6) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte  opony, odpady zielone, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia – winny być zbierane 
i przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów systematycznie po wytworzeniu 
odpadów;

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
winni zbierać odpady komunalne w pojemnikach lub workach i przekazywać odbiorcy, z którym zawarli 
indywidualne umowy z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników.

3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

DZIAŁ IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 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.

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

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, 
aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia i uciążliwości dla ludzi oraz nie zanieczyszczały 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscu publicznym. Obowiązek ten nie dotyczy 
właścicieli oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawne.

DZIAŁ VI
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej.

§ 15. 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.
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3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

DZIAŁ VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 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 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzać każdego roku w terminach
od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 października do 15 listopada.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa
miejscowego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy określa szczegółowe
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalną
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. Regulamin wskazuje
również częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a także określa
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej oraz inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Wyznacza również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U.
z 2017r. poz. 19) w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy
wprowadzono odpowiednią kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników na odpady komunalne.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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