
UCHWALA NR XV/106/2016
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utr/ .ymania czystosci i pnrsadku na terenie gminy Ostrowek

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 samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250), po zasiejgni^ciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co
nast?puje:

§ 1. Uchwala si? Regulamin utrzymania czystosci i porzajdku na terenie gminy Ostrowek, stanowiajcy
zaiajcznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala NrXXIII/l 60/2013 Rady Gminy Ostrowek zdnia 15 lutego 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystosci i porzajdku na terenie gminy Ostrowek.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewod/.twa L6d/kiego.

Przewodnicf^cy Rady
Gminy

Andrzej /Wojev roda
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Zatacznik do Uchwaly Nr XV/106/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCII PORZ^DKU NA TERENIE GMINY
OSTR6WEK

DZIAi. I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie nieruchomosci i na terenach

uzytku publicznego
Rozdzial 1.

Prowadzenie selektywnego zbierania, odbicrania lub przyjmowania odpadow komunalnych

§ 1. 1. Ustanawia si? prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od
wlascicieli nieruchomosci nastepujaj:ych frakcji odpadow komunalnych:

1) papier;

2) szklo;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zuzyte baterie i akumulatory;

7) zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zuzyte opony;

10) odpady zielone;

11) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowiajce odpady komunalne.

2. Wlasciciel nieruchomosci udostepnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. I pkt 1 - 4
oraz odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

3. Wlasciciel nieruchomosci przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1
ust. 1 pkt 1 - 11, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Ostrowku.

4. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8, 9, 10 zbierane sa^w ramach corocznej
objazdowej zbiorki, przez podmiot odbierajajcy odpady komunalne z terenu gminy.

5. Odpady zielone mogq. bye poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na
potrzeby wtasne wlascicieli nieruchomosci.

Rozdziat 2.
Uprzqtanie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czcsci nieruchomosci sluz^cych do uzytku

publicznego

§2. l.Bloto, snieg, lod i inne zanieczyszczenia z cz^sci nieruchomosci shizq.cych do uzytku
publicznego nalezy uprzatnac na bieza^co w celu zapobiegania ich gromadzeniu si^ w sposob utrudniaja^cy
korzystanie z tych cz^sci nieruchomosci.

2. Uzyty material nalezy uprzajn^c po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miar^ mozliwosci
zgromadzic w zamkniQtych pojemnikach w celu powtornego wykorzystania.
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Rozdziat 3.
Mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§3. 1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami dopuszcza si? jedynie, kiedy prowadzone
jest w miejscach nieprzeznaczonych do uzytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podlozu,
a powstajajce scieki nie sâ  odprowadzane do gleby.

2. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami naprawczymi moga^ bye przeprowadzane
w obr?bie nieruchomosci, jezeli nie spowodujq. zanieczyszczenia srodowiska, a zuzyte cz?sci i materialy
eksploatacyjne be_da^ gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

DZIAL II.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki rozmies/czenia tych pojemnikow

i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym
Rozdziat 1.

Wymagania dotycz^ce rodzaju pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow

§ 4. Do zbierania odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci nalezy stosowac pojemniki
znormalizowane i przystosowane do oprozniania przez pojazdy stu£ace do odbioru odpadow
komunalnych.

Rozdzial 2.
Wymagania dotycz^ce pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow

§ 5. 1. Ustala si? nastepujajse pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemnosci 1201;

2) pojemniki na odpady o pojemnosci 2401;

3) pojemniki na odpady o pojemnosci 11001;

2) pojemniki (KP) o pojemnosci 5m3;

3) kosze uliczne o pojemnosci 201.

2. Ustala si? minimalna^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci jezeli z takiego pojemnika korzysta:

1 )1 -4 osoby — w rozmiarze 1201;

2) powyzej 4 osob — w rozmiarze 2401;

3. Ustala si? minimalna^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

1 )1 -4 osoby — w rozmiarze 1201;

2) powyzej 4 osob — w rozmiarze 2401;

4. Na drogach publicznych nalezy stosowac kosze uliczne o pojemnosci 201.

Rozdziat 3.
Warunki utrzymywania pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym

§6. 1. Wtasciciele nieruchomosci utrzymuja^ pojemniki do zbierania odpadow w nalezytym stanie
sanitarnym i porzajikowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkosci pojemnikow, aby nie
dochodzilo do ich przepelnienia oraz instruowanie uzytkownikow nieruchomosci o sposobie korzystania
z pojemnika.
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2. Wtasciciele nieruchomosci utrzymujq. pojemniki w nalezytym stanie technicznym poprzez
dokonywanie bieza_cych przeglajdow i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemozliwiajajsego dalsze uzytkowanie.

3. Pojemniki powinny bye poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miar? potrzeb, nie
rzadziej niz jeden raz na rok oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niz raz na rok.

Rozdziat 4.
Warunki rozmieszczenia pojemnikow

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny bye ustawiane w miejscach latwo dost?pnych
zarowno dla ich uzytkownikow jak i dla pracownikow odbiorcy odpadow oraz w sposob niepowodujajcy
utrudnien dla mieszkancow nieruchomosci lub osob trzecich.

2. Pojemini na drogach publicznych rozmieszcza si? w szczegolnosci przy oznakowanych przejsciach
dla pieszych, przystankach, miejscach postojowych oraz w miejscach o duzym nat?zeniu ruchu pieszych,
w sposob niepowodujajcy zakfoceh ruchu.

DZIAJ. III.
('/estotliwosc i sposob pozbywania siy odpadow komunalnych i nieczystosci ciektych z terenu

nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 8. 1. Ustala si? minimalna_ cz^stotliwosc pozbywania si? odpadow komunalnych zmieszanych dla
nieruchomosci zamieszkarych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiacu (z uwzgl?dnieniem art. 6r ust. 3b ustawy);

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej - raz w miesia,cu (z uwzgl^dnieniem art. 6r ust. 3b ustawy).

2. Ustala si? minimalnq. cz?stotliwosc pozbywania si? selektywnie zbieranych odpadow komunalnych
od wla^cicieli nieruchomosci:

1) szkio — nie rzadziej niz raz na kwartal (z uwzgl?dnieniem art. 6r ust. 3b ustawy);

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe - nie rzadziej niz raz
w miesiacu (z uwzgl?dnieniem art. 6r ust. 3b ustawy).

3. Wlasciciele nieruchomosci zobowia^ani sâ  do oprozniania bezodprywowych zbiornikow
z cz?stotliwoscia^ dostosowan^ do ilosci sciekow i pojemnosci zbiornikow tak, aby nie dopuscic do
przepelnienia zbiornika.

4. Odbieranie odpadow wielkogabarytowych i zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego
odbywac si? moze w systemic akcyjnym raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie BIP
urz?du gminy.

5. Kosze uliczne nalezy oprozniac z cz?stotliwosciq. zapewniaja^c^ niedopuszczenie do ich
przepelnienia, nie rzadziej niz raz w miesiacu (z uwzgl?dnieniem art. 6r ust. 3b ustawy).

DZIAL IV.
Inne wymagania wynikaj^ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. W oparciu o wojewodzki plan gospodarki odpadami podejmowane b?d£t nast?pujajce dzialania
obejmuja_ce:

1) zapobieganie powstawania odpadow;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczegolnosci promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych;

3) ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaja^cych biodegradacji przekazywanych do
skladowania;
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4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego skladowania odpadow, wylewania nieczystosci cieklych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

DZIAL V.
Obowiazki osob utrzymuj^cych zwierz^ta domowe

§ 10. 1. Osoby utrzymujajce zwierze^ta domowe sprawuj^. opieke_ nad tymi zwierz?tami, w taki sposob,
aby zwierz^ta te nie stanowity zagrozenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczaly terenow
przeznaczonych do uzytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy moga^ bye wyprowadzane tylko na smyczy i w kagancu chyba ze, ze
wzgle_du na rasej, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierz^cia byloby to nieuzasadnione.

DZIAL VI.
Wymagania utrzymania /.wirr/.ai gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji

rolniczej

§ 11. 1. 1. Zwierze^a gospodarskie mogq. bye utrzymywane na terenach wyla^czonych z produkcji
rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jezeli nie maja^ mozliwosci wydostania si^ na tereny
publiczne.

2. Wlasciciele zwierza^t gospodarskich zobowiazani s^_ do gromadzenia i usuwania odpadow
zwiazanych z chowem zwierzajt w sposob niepowoduja^cy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz
wod powierzchniowych i podziernnych.

3. Wlasciciele zwierz^t gospodarskich maja^ obowiazek usuwania odchodow zwierz^cych,
pozostalosci karmy lub sciotki pozostawionych na uiicach, placach i innych miejscach publicznych.

DZIAL VII.
Obszary podlegaj^ce obowiazkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiazkowej deratyzacji podlegaja^obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wieiorodzinnej;

2) placowek gastronomicznych i zwiazanych z prowadzeniem handlu artykulami spozywczymi;

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio przechowywania lub
skladowania produktow rolno-spozywczych.

2. Deratyzacj^, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy przeprowadzic w naste_puja,cych terminach: np. od 1 do
15 maja oraz od 1 do 15 pazdziernika.

Przcwodnii

II ...A n drz elW6ie\voda
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