
UCHWALA NR XXXVI/237/18
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, an. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
I3wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2 0 1 8 r . poz. 1454), po
zasi?gni?ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala si?, co
nastepuje:

§ 1. Uchwala si? Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Ostrowek, stanowiacy
zaiacznik do niniejszej uchwafy.

§2. Z dniem 31.12.2018 r. traci moc uchwala Nr XV/I06/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia
30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek
(Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2016 r. poz. 3170).

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01.01.2019 r. i podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewod
Gmin

Andrzej Wojewoda
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ZaJacznik do uchwaty Nr XXXVI/237/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ostrowek

DZIAL I.
Postanowienia ogolne

§ I. Regulamin ustala szczegotowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci
znajdujacych si? w Gminie Ostrowek.

DZIAL II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci i na terenach

uzytku publicznego
Rozdziat 1.

Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadow komunalnych

§2. 1. Ustanawia si? prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od
wtascicieli nieruchomosci nast^pujacych frakcji odpadow komunalnych:

1)szkfo;

2) tworzywa sztuczne;

3) papier;

4) opakowania wielomateriatowe;

5) metal;

6) odpady ulegajace biodegradacji, z podziatem na bioodpady i odpady zielone;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

9) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowiace odpady komunalne;

10) przeterminowane leki;

11) chemikalia;

12) zuzyte baterie i akumulatory;

13) zuzyte opony;

14) popiot z palenisk domowych.

2. Wlasciciel nieruchomosci udost?pma zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6
oraz odpady zmieszane wraz z popiolem z palenisk gospodarstw domowych, podmiotowi uprawnionemu
do ich odbioru.

3. Wtasciciel nieruchomosci przekazuje selektywnie zebrane odapdy komunalne wymienione w§
2 ust. 1 pkt 1-14, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Ostrowku.

4. Odpady zielone mogq bye poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na
potrzeby wJasne wiascicieli nieruchomosci.

5. WJasciciele nieruchomosci zapewniajq jej utrzymanie w odpowiednim stanie czystosciowo -
porz^dkowym poprzez usuwanie na biezaco zalegajacych odpadow.
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Rozdzial 2.
Upr/utunie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czesci nieruchomosci shizqcych do uzytku

publicznego

§ 3. Wtasciciele nieruchomosci zapewniaja^ utrzymanie czystosci i porz^dku na czesciach
nieruchomosci sluz^cych do uzytku publicznego przez uprzatniecie biota, sniegu, lodu i innych
zanieczyszczen, wsposob nie powodujqcy zaktocen ruchu pieszych lub pojazdow, z czestotliwosciq
dostosowana^ do koniecznosci utrzymania czystosci i porzijdku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych.

Rozdzial 3.
Mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 4. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze odbywac sie na terenie nieruchomosci,
miejscach nie przeznaczonych do uzytku publicznego w sposob niezagrazajijcy srodowisku.

§ 5. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami naprawczymi moga^ odbywac sie na
terenie nieruchomosci przy spetnieniu nastepuj^cych wymagan:

1) naprawa pojazdow nie bedzie powodowala zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodncgo;

2) powstajace w wyniku napraw odpady bada^ gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 4.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
na tcrenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemnikow

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarium, porzadkowym i tcchnicznym

§ 6. Ustala si? nastepuj^ce rodzaje pojemnikow i workow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemnosci 120 I (0,12 m3);

2) pojemniki na odpady o pojemnosci 140 I (0,14 m3);

3) pojemniki na odpady o pojemnosci 240 I (0,24 m3);

4) pojemniki na odpady o pojemnosci od 1100 I (1,1 m3);

5) pojemniki przeznaczony do zbiorki szkla o pojemnosci od 1,1 m3;

6) pojemniki przeznaczone do zbiorki tworzyw sztucznych o pojemnosci od 1,1 m3 ;

7) kontenery typu KP o pojemnosci od 5 m3;

8) kosze ulicznc o pojemnosci od 20 1;

9) worki na odpady o pojemnosci od 120 I (0,12 m3).

§7 .1 . Odpady komunalne zmieszane nalezy zbierac do nastepujacyeh typowych pojemnikow
oznaczonych napisem "Zmieszane" i kolorem innym niz odpady selektywnie zbierane:

1) w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej - pojemniki o pojemnosci 120 I (0,12 m3) lub 240 I (0,24
m3) oznaczonych napisem "Zmieszane";

2) z budynkow mieszkalnych wielolokalowych - pojemniki na odpady o pojemnosci od 1100 I (1,1 m3)
oznaczonych napisem "Zmieszane";

3) kosze uliczne o pojemnosci od 20 I (0,02 m3).

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie nalezy gromadzic w pojemnikach i workach wyhjcznie do
tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i oznaczeniach:

I ) w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej:
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a) w pojemnikach w kolorze zielonym oznaczonych napisem "Szkto" o pojemnosci 120 t (0,12 m3) -
szkla i odpady opakowaniowe ze szkla;

b) w workach w kolorze niebieskim oznaczonych napisem "Papier" o pojemnosci od 120 I (0,12 m3) -
papier i tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury;

c) w pojemnikach w kolorze brazowym oznaczonych napisem "Bio" o pojemnosci 140 I (0,14 m3) -
bioodpady w tym odpady zielone;

d) w pojemnikach w kolorze zoltym oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne"
o pojemnosci 240 1 (0,24 m3) - metale i tworzywa sztuczne, w ktorych sklad wchodz^ odpady
z metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztuczynych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomaterialowe.

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych:

a) pojemniki w kolorze zielonym przeznaczone do zbiorki szkla oznaczonych napisem "Szkk>
0 pojemnosci od 1 , 1 m3;

b) pojemniki w kolorze zoltym na metale i tworzywa sztuczne oznaczonych napisem "Metale
1 tworzywa sztuczne" o pojemnosci od 1,1 m3;

c) pojemniki w kolorze niebieskim na papier oznaczonych napisem "Papier" o pojemnosci od 1,1m3;

d) pojemniki w kolorze brazowym na odpady ulegajace biodegradacji oznaczonych napisem "Bio"
o pojemnosci od 0,14 m3.

§ 8. 1. Ustala sie minimaln^ pojemnosc pojemnikow do gromadzenia odpadow komunalnych
zmieszanych, uwzgledniajac nastepujace normy:

l ) d l a gospodarstwa domowego liczacego od 1 do 4 osob nalezy przewidziec pojemnik na odpady
o pojemnosci 120 1 (0,12 m3);

2) dla gospodarstwa domowego Hczacego 5 osob 1 wiecej nalezy przewidziec dwa pojemniki na odpady
o pojemnosci 120 I (0,12 m3) lub jeden pojemnik o pojemnosci 240 1 (0,24 m3);

3) dla nieruchomosci wielolokalowych nalezy dostosowac pojemnosc pojemnikow do liczby
mieszkancow, biorac pod uwag? normatywy zapisane w pkt 1 i 2;

4) dlazabudowy letniskowej naiezy przewidziec pojemniki biorac pod uwage zapisy pkt 1 i 2.

Rozdzia} 5.
Warunki utrzymywania pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym

§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadow komunalnych rozrnieszcza sie na nieruchomosci, ktorej sluza.
w latwo dostepnych miejscach dla mieszkancow nieruchomosci.

2. Wlasciciele nieruchomosci utrzymuja pojemniki w nalezytym stanie technicznym poprzez
dokonywanie biez^cych przegladow i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemozliwiaj^cego dalsze uzytkowanie. Pojemniki powinny bye poddawane
obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miare potrzeb.

3. Pojemniki powinny bye przystosowane do mechanicznego odbierania odpadow, posiadac
zamkniecie, spelniac normy jakosciowe, okreslone w przepisach odrebnych oraz posiadac oznaczenie
wskazuj^ce rodzaj odpadow, jakie w nim s^ zbierane.

4. Wlasciciel nieruchomosci niezamieszkalej, na ktorej powstaj^ odpady komunalne, zapewnia
wykonanie obowiazku pozbywania sie zebranych na terenie nieruchomosci odpadow komunalnych
poprzez zawarcie umowy z przedsiebiorstwem wywozowym posiadaj^cym wpis do rejestru dzialalnosci
regulowanej, prowadzonego przez Wojta Gminy Ostrdwek.
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5. Wtascieiele nieruchomosci niezamieszkatych maja obowiazek ustawienia na tych tercnach
pojemnikow do zbiorki odpadow i ich systematycznego oprozniania w sposob nie dopuszczajacy do
przepetnienia.

Rozdzial 6.
Czestotliwosc i sposob pozbywania si? odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu

nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 10. Odbior odpadow komunalnych odbywa si? wterminach ustalonych w harmonogramie przez
przedsiebiorc? odbierajacego przy uwzglexlnieniu nastepujacej cz?stotliwosci:

1) Dla nieruchomosci zamieszkatych z zabudowa jednorodzinna:

a) szklo zebrane selektywnie - raz na kwartat;

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriatowe zebrane selektywnie - raz w miesiacu;

c) papier zebrany selektywnie - raz w roku;

d) bioodpady zebrane selektywnie - raz na kwartat;

e) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiacu.

2) Dla nieruchomosci zamieszkatych z zabudowa wielolokalowa:

a) szkto zebrane selektywnie - nie rzadziej niz raz na kwartat;

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriatowe zebrane selektywnie- nie rzadziej niz
raz w miesiacu;

c) papier zebrany selektywnie - nie rzadziej niz raz na kwartat;

d) bioodpady zebrane selektywnie * nie rzadziej niz raz w miesiacu;

e) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niz raz w miesiacu.

3) Dla nieruchomosci, na ktorych znajduja sie domki letniskowe, lub inne nieruchomosci
wykorzy sty wane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) szkto zebrane selektywnie - raz na kwartat;

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriatowe zebrane selektywnie - raz w miesiacu;

c) papier zebrany selektywnie - raz w roku;

d) bioodpady zebrane selektywnie - raz na kwartat;

e) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiacu.

4) Na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego:

a) szkto zebrane selektywnie - raz na kwartat;

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriatowe zebrane selektywnie - raz w miesiacu;

c) papier zebrany selektywnie - raz w roku;

d) bioodpady zebrane selektywnie - raz na kwartal;

e) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiacu.

§ 1 1 . Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przyjmuje selektywnie zebrane odpady
komunalne wymienione w § 2 ust 1 pkt I - 5, pkt 6 - tylko odpady zielone, pkt 7-14.

§ 12. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przyjmuje odpady w godzinach
otwarcia.

§ 13. Raz w roku przeprowadzana jest mobilna zbiorka odpadow wymienionych w § 2 usl 1 pkl 3. 5,
7, 8, 13, w sposob okreslony w harmonogramie odbioru odpadow.
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§ 14. Wiasciciel nieruchomosci przed odbiorem odpadow komunalnych obowiazany jest do
wystawienia pojemnikow przed nieruchomosc w miejsce umozliwiajcjce dojazd dla przdsiebiorey
odbieraj^cego odpady.

§ 15. Wlasciciele nieruchomosci, przynajmniej raz w roku obowi^zani 53 do pozbywania sit;
nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci badz czesciej w przypadku przepemiania sie zbiornika
bezodplywowego do gromadzenia nieczystosci lub oprozniania osadnika oczyszczalni pr/ydomowej
z czestotliwosci^ wynikajqcq z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdzial 7.
Inne wymagania wynikaja_ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Wlasciciele nieruchomosci powinni podejmowac dzialania zgodne z celami wojewodzkiego
planu gospodarki odpadami dotyczacymi: zapobiegania powstawaniu odpadow, zmnicjs/enia ilosci
odpadow przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz zwi^kszenia udziatu odpadow w procesach odzysku,
w tym recyklingu takich odpadow, jak metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkto, w szczcgolnosci
poprzez prowadzenie zbiorki odpadow komunalnych wsposob selektywny. a takze wyeliminowania ze
strumienia odpadow komunalnych odpadow niebezpiecznych.

2. Prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczegolnosci promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadow.

3. Powstajqce odpady ulegajqce biodegradacji oraz odpady zielone powinny bye w pierwszej
kolejnosci wykorzy sty wane przez mieszkancow we wlasnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach,

DZIAL III.
Obowi^zki osob utrzymujqcych /wicrz^ta domowe, majqcych na celu ochron^ przed zagrozeniem
lub ucia/liwoscif} dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznac/unych do >vspnlnc^o

uzytku

§ 17. I . Osoby utrzymujqce zwierzeta domowe obowia^ane s^ do:

1) wyeliminowanie zagrozen i ucia.zliwosci dla mieszkancow, w szczegolnosci poprzez zabczpieczenie
terenu nieruchomosci przed samodzielnym wydostaniem si$ zwierz^t poza jej obszar:

2) zapewnienia wlasciwej opieki nad zwicrzetami w celu niedopuszczenia do zniszczeri i zanieczyszczeri
terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku;

3) sprawowania nad n imi nadzoru w miejscach publicznych w taki sposob, aby nie powodowaty one
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi oraz innych zwierzqt.

2. Poza terenem wlasnej nieruchomosci posiadacz psa obowia^zany jest do wyprowadzania go na
smyczy i kagancu, chyba ze ze wzgl^du na wiek, ras?, stan zdrowia, cechy anatomicznc zwierzecia
bytoby to nieuzasadnione.

DZIAL IV.
Wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na tcrenach wylqczonych z produkcji rolniczcj,

w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych
nieruchomosciach

§ 18. Okresla si? wymagania dla utrzymywania zwierz^t gospodarskich na terenach wylqczonych
z produkcji rolniczej.

1. Zwierzeta gospodarskie mog^ bye utrzymywane na terenach wyta.czonych z produkcji rolniczej
w miejscach do tego przeznaczonych, jezeli nie maj^ mozliwosci wydostania sic na tereny public/ne.

2. Zakazuje sie chowu i utrzymania zwierz^t gospodarskich na terenach zabudowy wiclorod/innej.
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3. Wlasciciele zwierza_t gospodarskich zobowiazani sa, do gromadzcnia i usuwania odpadow
zwiazanych z chowem zwierzqt w sposob nie powodujacy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz
wod powicrzchniowych i podziemnych.

DZIAL V.
Obszary podlegajqce obowiazkowej deratyzacji i terminy jej przcprowadzania

§ 19. 1. Obowiazkowej deratyzacji podlegajij obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej;

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

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

4) organow administracyjnych, podmiotow leczniczych, zakladow opieki spotecznej, szkol i placowek
w rozumleniu przcpisow o systemic oswiaty, placowek kutturalno-oswiatowych.

2. Deratyzacje nalezy przeprowadzic wterminach: od 1 kwietnia do 1 maja oraz od 1 wrzesnia do
1 pazdziernika.

DZIAL VI.
Przepisy koncowe

§ 20. Odpady powstate na terenie nieruchomosci segregowane niezgodnie zzasadami okreslonymi
wRegulaminie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Ostrowek, traktowane sa jako odpady
zmieszane.

Przewodii

IAndrzeyvWdiewoda
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