
UCHWAŁA NR 40/VI/15
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Brzeźnica"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. 
poz. 87, poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada 
Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Brzeźnica" stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 87/XVII/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Brzeźnica" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
2013 r. poz. 1430, poz. 1432, poz. 2791, poz. 3299).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 40/VI/15

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 września 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA BRZEŹNICA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa 
Brzeźnica.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i pozbywania się następujących rodzajów 
odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

6) zużytych opon;

7) odpadów zielonych;

8) szkła;

9) papieru i tektury;

10) tworzywa sztucznego;

11) opakowań wielomateriałowych;

12) metali;

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji;

14) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-7 w sposób selektywny. Pozostałe odpady mogą być zbierane w sposób selektywny.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 9-12 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady 
suche.

4. Z obowiązku selektywnego zbierania i pozbywania się odpadów zielonych zwolnieni są właściciele 
nieruchomości dokonujący kompostowania przedmiotowych odpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby, 
w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

2. W sytuacji, gdy lód i śnieg jest niemożliwy do usunięcia właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać 
chodnik piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
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§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 
warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

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

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP–7 (7 m³) na cmentarzach, 
ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych i na posesjach zarządzanych przez jednostki administracji;

5) kosze uliczne od 20 l do 70 l;

6) pojemniki typu IGLOO o pojemności od 1,5 m3 do gromadzenia odpadów w punktach ogólnodostępnych 
z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe np.: szkło, papier, butelki PET;

7) pojemniki z siatki na surowce wtórne o pojemności od 2,5 m3 do gromadzenia odpadów w punktach 
ogólnodostępnych z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe np.: butelki PET, opakowania 
wielowarstwowe, folia;

8) worki o pojemności 120 l.

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych.

3. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być odpowiednio oznaczone, na jaki 
rodzaj odpadu są przeznaczone.

4. Pojemniki na odpady komunalne właściciel jest zobowiązany ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich 
użytkowników w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz 
nieruchomości sąsiednich.

5. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich 
dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku.

6. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, kosze uliczne powinny być rozstawione 
w odległościach zapewniających utrzymanie czystości i porządku.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
zamieszkałej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, na której odpady wymienione w § 2 ust.1 
pkt 8-14 są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 4 osób o pojemności 120 l;

2) od 5 do 8 osób o pojemności 240 l;

3) od 9 do 12 osób o pojemności 240 l + 120 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
zamieszkałej segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 6 osób:

a) w przypadku szkła – o pojemności 120 l,

b) w przypadku odpadów suchych o pojemności 240 l;

2) od 7 do 12 osób:
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a) w przypadku szkła – o pojemności 240 l (2x120 l),

b) w przypadku odpadów suchych - o pojemności 2 x 240 l.

3. W przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemników korzysta większa liczba osób niż zostało 
określone, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Minimalną pojemność pojemnika dla nieruchomości na której odpady wymienione w § 2 ust.1 pkt 8-14 
nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny ustala się jako iloczyn przyjętej normy wytwarzania odpadów 
(0,08 m3 na mieszkańca) i liczby zamieszkałych osób.

§ 7. 1. Minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winien ustalić właściciel nieruchomości dostosowując 
jego pojemność do swych indywidualnych potrzeb i cyklu odbioru odpadów z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pojemność pojemnika, o której mowa w ust. 1 ustala się z zachowaniem następujących minimalnych 
miesięcznych norm wytwarzania odpadów:

1) dla szkół, przedszkoli, administracji, przychodni itp. - nie mniej niż 4 l na osobę zatrudnioną bądź 
przebywającą, lecz co najmniej jeden pojemnik 120 l;

2) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10 m2 pow. całkowitej lokalu, lecz co najmniej jeden pojemnik 120l;

3) dla lokali i punktów gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej jeden pojemnik 
120l;

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - 12 l na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej jeden pojemnik 120l;

5) dla nieruchomości służących celom rekreacyjnym wykorzystywanych jedynie prze część roku - przyjmuje się 
minimalną pojemność pojemników, taką jak dla nieruchomości zamieszkałej.

3. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej, podmiot 
prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie 
nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu;

2) szkło zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę 
przedsiębiorcy raz na kwartał;

3) odpady suche, w skład których wchodzą: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier 
oraz tektura zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez 
gminę przedsiębiorcy raz w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory winny być zbierane i przekazywane odbiorcy odpadów w ramach zorganizowanej zbiórki 
przedmiotowych odpadów z zgodnie z ustalonym harmonogramem lub dostarczane samodzielnie przez 
właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki nie rzadziej niż raz w roku;

5) zużyte baterie można również przekazywać do placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego 
wyposażonych w pojemnik na tego rodzaju odpady;

6) przeterminowane leki winny być zbierane i przekazywane do wyznaczonej apteki, punktu aptecznego lub 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co najmniej raz na kwartał;

7) chemikalia zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej raz 
na kwartał;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zbierać i przekazywać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych według indywidualnych potrzeb;
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9) odpady zielone i ulegające biodegradacji przekazywać w workach do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych według indywidualnych potrzeb;

2. W sytuacji gdy na terenie nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 
nie mieszczą się w pojemnikach o minimalnej pojemności ustalonej na zasadach określonych w § 6 dopuszcza się 
zbieranie i gromadzenie tych odpadów w workach i przekazywanie wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy.

3. Dla zabudowy letniskowej i nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez cześć roku dopuszcza się 
zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 w pojemnikach ogólnodostępnych 
poza terenem nieruchomości w miejscach wyznaczonych do tego celu.

4. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników typu KP-7 odbywa się na zgłoszenie telefoniczne 
zarządzającego nieruchomością, z częstotliwością według potrzeb nieruchomości.

5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

6. Odpady zgromadzone i wystawione w workach należy ustawić bezpośrednio przy pojemniku lub na 
pojemniku przeznaczonym na ten sam rodzaj odpadów co odpady zgromadzone w worku.

§ 9. 1. 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.

2. Dojazd do zbiornika bezodpływowego w celu jego opróżnienia powinien być zapewniony przez właściciela 
nieruchomości przez cały rok, zgodnie z warunkami określonymi umową na jego opróżnienie i transport 
nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych powinni stosować takie formy konsumpcji, aby utrzymać ilość 
wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. Powstające odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 
mieszkańców we własnym zakresie np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązani są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości, a w przypadku gdy znajdują się poza terenem swojej nieruchomości, nie pozostawianie ich bez 
dozoru.

3. Wyprowadzanie psa poza teren nieruchomości jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, 
psy ras uznanych za agresywne dodatkowo należy wyprowadzać w kagańcu.

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

§ 12. 1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony 
środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

2. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 
zwierzęta.

3. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich ograniczanie ich uciążliwości.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Wyznacza się następujące obszary Gminy szczególnie narażone na występowanie gryzoni:

1) budynki użyteczności publicznej;

2) obiekty handlowe;

3) nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, na których prowadzona jest działalność gospodarcza;

4) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi.

2. W celu zapobiegania zagrożeniem i powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie 
zobowiązuje się właścicieli nieruchomości usytuowanych na obszarach, o których mowa w ust. 1 do 
przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji co najmniej raz w roku.

3. Obowiązek deratyzacji, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany 
w miarę potrzeby.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.
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