
UCHWALA NR XXIII/160/2013
RADY GMINY OSTR6WEK

zdnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu ulr /yniania czystosci i porzqdku na terenie gminy Ostrdwek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca I990r.
osamorzadzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z2006r. Nr 17. poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z2008r. Nr 180, poz. 1 I I I , Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z20lOr. Nr28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011r . N r 2 1 , poz. 1 13, Nr 1 17, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012r. poz. 567) oraz art. 4 ust. I i
2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.
391), po zasiegni^ciu opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Rada
Gminy Ostrowek uchwala, co nast^puje:

§ 1. Okreslic Regulamin utrzymania czystosci i porza^dku na terenie gminy Ostrowek, stanowiajcy
zalqcznikNr I do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si$ Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Traca^ moc uchwaty Nr XXXV/233/06 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek oraz Nr
XXII/149/2012 Rady Gminy Ostrowek zdnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystosci i porza^dku na terenie gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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Andrzei Wojewoda
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Zala,cznikNr 1 do Uchwaly Nr XXIII/160/2013

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 15 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Ostr6wek

Rozdzial 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci

§ 1. 1. Wlasciciele nieruchomosci obowiqzani sa. do selektywnego zbierania nastepuja^cych rodzajow
odpadow:

1) niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadow komunalnych, z zastrzezeniem pkt 2-14;

2) papieru i tektury;

3) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych;

4) tworzyw sztucznych;

5) szkla;

6) opakowari wielomaterialowych;

7) przeterminowanych lekow i chemikaliow;

8) zuzytych baterii i akumulatorow;

9) zuzytego sprzeju elektrycznego i elektronicznego;

10) odpadow budowlanych i rozbiorkowych;

11) zuzytych opon;

12) odpadow zielonych;

13) metal i;

14) odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji, w tym odpadow opakowaniowych ulcgaja^cych
biodegradacji.

2. Dopuszcza sie_ zbieranie odpadow niesegregowanych.

§ 2. Wlasciciele nieruchomosci potozonych wzdluz chodnikow maja^ obowia^zek uprzq_tni?cia biota,
sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczen z cze^sci nieruchomosci sluzqcych do uzytku publicznego.

§ 3. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdow samochodowych poza
warsztatami moga^ odbywac si? wyla^cznie pod warunkiem niezanieczyszczania srodowiska
i odprowadzania powstalych sciekow do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodptywowego,
z wyta,czeniem paliw, olejow i smarow.

Rozdzial 2.
Rodzaje i minimalna pojcmnosc pojemniktiw przeznaczonych do zbierania odpaddw komunalnych
naterenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemnikdw

i ichutrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala si? nast^puja^ce rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemnosci 120 I;
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2) pojemniki na odpady o pojemnosci 240 1;

3) pojemniki na odpady o pojemnosci I 100 I;

4) pojemniki (KP) o pojemnosci od 5m3;

5) kosze uliczne o pojemnosci od 20 1;

6) worki o pojemnosci 120 1.

2. Pojemniki rozmieszcza si? na terenie nieruchomosci, ktorej stuza,.

3. Pojemniki poddaje si? obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niz raz na 3 miesiajce oraz
naprawie i konserwacji.

§ 5. Ustala si? minimalna^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadow komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla nieruchomosci zamieszkatej przez 1- 4 osob - w rozmiarze!20 I;

2) dla nieruchomosci zamieszkatej powyzej 4 osob - w rozmiarze 240 1;

§6. Ustala si? minimalna^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do sclektywnego zbierania odpadow
komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

1) dla nieruchomosci zamieszkatej przez 1- 4 osob:

a) pojemnik o pojemnosci 240 1 na papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe,

b) pojemnik o pojemnosci 1201 na szkto;

2) dla nieruchomosci zamieszkatej powyzej 4 osob:

a) pojemnik o pojemnosci od 240 1 na papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriatowe,

b) pojemnik o pojemnosci od 1201 na szkto.

Rozdziat 3.
Cz^stotliwosc i sposoby pozbywania siy odpad6w komunalnych i nieczystosci ciektych

z terenu nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 7. Wtasciciele nieruchomosci obowia^zani sa_ do pozbywania si? nizej wymienionych odpadow
komunalnych z terenu nieruchomosci w nast?puja^cy sposob i z cz?stotliwosciaj

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierac i gromadzic w pojemnikach na terenie
nieruchomosci i przekazywac wskazanemu przez gmin? przedsi?biorcy - raz w miesiaxiu;

2) szkto - zbierac i gromadzic w pojemnikach na terenie nieruchomosci i przekazywac wskazanemu
przez gmin? przedsi?biorcy — raz na trzy miesia^ce;

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriatowe — zbierac i gromadzic
w pojemnikach na terenie nieruchomosci i przekazywac wskazanemu przez gmin? przedsi?biorcy -
raz na miesia,c;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zbiorka raz w roku;

5) zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, opony samodzielne przekazywane do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych;

5) przeterminowane leki - samodzielne przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych;

6) zuzyte baterie i akumulatory - samodzielne przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych;
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7) odpady budowlane i rozbiorkowe oraz chemikalia samodziclne przekazywane do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

§ 8. Wiasciciele nieruchomosci w dniu odbioru odpadow zobowi^zani sa^do wystawienia pojemnikow
przed posesj? lub zapewnienia przedsie_biorcy swobodnego dostepu do miejsc gromadzenia odpadow.

§ 9. Wtasciciele nieruchomosci, zobowia,zani sa^ do systematycznego pozbywania si? nieczystosci
cieklych z terenu nieruchomosci z cze^stotliwoscia^ zapobiegajqca^ przepemianiu si? urzqdzeri do
gromadzenia nieczystosci.

Rozdzial 4.
Inne wymagania wynikajqce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. W celu ograniczenia skladowania odpadow ulegaj^cych biodegradacji dopuszcza si?
kompostowanie odpadow roslinnych powstaj^cych na terenie nieruchomosci we wtasnym zakresie i na
wtasne potrzeby.

Rozdzial 5.
Obowiqzki os6b utrzymujqcych zwierz£ta domowe, majqcych na celu ochron^ przed zagrozeniem
lub i ic i i i / l iwosi- i : ; i l l u lud/.i oraz przed zanieczyszczeniem terendw przeznaczonycb do wsp61nego

uzytku

§11. 1. Osoby utrzymuja^ce psy lub inne zwierzela domowe sa^ zobowia^zane do sprawowania opieki
nad tymi zwierz^tami, wtaki sposob, aby zwierzQta te nie stanowily zagrozenia oraz ucia^zliwosci dla
otoczenia.

2. Zakazuje si? szczucia psow lub doprowadzania ich do stanu, w ktorym moga, stac si? niebezpieczne
dla czlowieka lub zwierz^cia.

3. Wtasciciele zwierzqt domowych zobowia^zani sa, zabezpieczyc miejsca ich przebywania przed
samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnic im nalezyty dozor.

4. Wlasciciele sâ  zobowi^zani do usuwania nieczystosci pozostawionych przez ich zwierz^ta
domowe.

5. W miejscu publicznym psy mogq bye wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone tylko w miejscach mak> ucz^szczanych i pod warunkiem, ze pies ma kaganiec a wlasciciel
(opiekun) ma mozliwosc sprawowania bezposredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Rozdzial 6.
Wymagania ulrzyniywania zwicrzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Dopuszcza si? na terenach wyJa^czonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierza^t
gospodarskich pod warunkiem posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do hodowli
zwierza^t.

2. Prowadzqcy hodowl? zwierza^t gospodarskich jest zobowia^zany:

1) zapewnic gromadzenie i usuwanie powstajqcych w zwia^zku z hodowla, odpadow i nieczystosci
w sposob zgodny z prawem;

2) nie dopuszczac do zanieczyszczania terenu nieruchomosci.

Rozdzial 7.
Obszary podlegajqce obowiqzkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Wyznacza si? zabudowany obszar Gminy Ostrowek jako obszar podlegaja^cy obowia^zkowi
przeprowadzenia deratyzacji.

2. Wlasciciele nieruchomosci zobowia,zani sâ  do statego t?pienia szczurow w obrebie swojej
nieruchomosci.
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3. Wiasciciele nieruchomosci obowiazani s^ do przcprowadzenia deratyzacji w terminach
wynikaj^cych z potrzeb, w szczegolnosci w pierwszym tygodniu pierwszego miesi^ca wiosny i jesieni.

:y Rady
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