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UCHWAŁA NR XXXII/306/16
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.
1250 i poz. 1920.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Zgierzu, Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 czerwca
2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim
Małgorzata Grabarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/306/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno–higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:
1) udostępnienie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w pkt 3 lit. a–i oraz odpadów zmieszanych, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru;
2) udostępnienie pojemników w celu ich umycia i przeprowadzenia dezynfekcji;
3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
g) odpadów zielonych,
h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) przeterminowanych lub zbędnych leków,
l) przeterminowanych lub zbędnych chemikaliów,
ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne,
m) zużytych opon;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie, wymienionych w pkt 3 lit. j–m, uprawnionym podmiotom
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez umieszczenie ich w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego,
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych na odpady o objętości co najmniej
50 l.
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się ogródek letni, kiosk, punkt gastronomiczny lub prowadzona jest inna działalność handlowa zobowiązani są do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy
uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
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§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie, kiedy prowadzone jest
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające
ścieki nie są odprowadzane do gleby.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą
gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3. 1. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki mogą być zbierane jedynie
w pojemnikach, kontenerach lub workach z tworzyw sztucznych dostosowanych i przeznaczonych wyłącznie
do tego celu, odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości
odbierania odpadów określonej w rozdziale 3 Regulaminu.
3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych powinny odpowiadać obowiązującym normom, powinny być trwałe, szczelne, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku
przez uprawnionego przedsiębiorcę. Ponadto pojemniki powinny być poddawane bieżącym przeglądom i konserwacjom oraz powinny być okresowo myte i dezynfekowane, przy czym mycie i dezynfekcja powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku.
4. Pojemniki powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów komunalnych powstających na
terenie nieruchomości.
§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki służą:
1) kosze uliczne i parkowe, o minimalnej pojemności 50 l;
2) pojemniki na odpady komunalne niesegregowane o pojemnościach od 120 l;
3) pojemniki siatkowe i z tworzyw sztucznych przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, oznaczone
odpowiednimi kolorami i napisami, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu;
4) pojemniki z tworzyw sztucznych przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych –
przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów;
5) kontenery przeznaczone do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych ustawione w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
6) kontenery przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych ustawione w wyznaczonym
punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
7) kontenery przeznaczone do zbierania odpadów zielonych ustawione w wyznaczonym punkcie selektywnej
zbiórki odpadów;
8) worki z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 35 l;
9) worki z tworzyw sztucznych przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, przeźroczyste, w odcieniach
odpowiednich kolorów i oznaczone napisami o minimalnej pojemności 35 l, zgodne z postanowieniami § 5
Regulaminu.
§ 5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki opisane i oznakowane w następujący sposób:
1) kolor niebieski – zbiórka papieru i tektury, w tym papieru i tektury opakowaniowej;
2) kolor biały – zbiórka szkła białego i kolorowego;
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3) kolor żółty – zbiórka opakowań z tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych oraz metalu;
4) kolor brązowy – zbiórka odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
§ 6. 1. Przyjmuje się następujące średnie ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych przez jedną osobę w
ciągu jednego tygodnia:
1) 30 l – na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, z wyłączeniem gospodarstw rolnych oraz tych nieruchomości, na których terenie prowadzone jest kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji;
2) 20 l – na terenie gospodarstw rolnych oraz na nieruchomościach, na których terenie prowadzone jest kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.
2. W oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w przypadku gdy odpady nie są
zbierane w sposób selektywny:
1) do 2 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne;
2) od 3 do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne;
3) od 5 do 8 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 440 l na zmieszane odpady komunalne;
4) powyżej 8 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 660 l na zmieszane odpady komunalne.
3. W oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w przypadku gdy odpady są
zbierane w sposób selektywny:
1) do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne;
2) powyżej 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne.
4. W oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość ustala się minimalną pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych, w przypadku gdy odpady nie są
zbierane w sposób selektywny:
1) do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne;
2) od 5 do 8 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 440 l na zmieszane odpady komunalne;
3) od 9 do 14 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l i jeden pojemnik o pojemności 660 l na
zmieszane odpady komunalne;
4) od 15 do 20 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na zmieszane odpady komunalne;
5) dla dużych budynków (wielorodzinnych w zabudowie osiedlowej) – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na zmieszane odpady komunalne na każde 37 mieszkańców.
5. W oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość ustala się minimalną pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych, w przypadku gdy odpady są
zbierane w sposób selektywny:
1) do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne;
2) od 5 do 8 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne;
3) od 9 do 14 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 440 l na zmieszane odpady komunalne;
4) od 15 do 20 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na zmieszane odpady komunalne;
5) dla dużych budynków (wielorodzinnych w zabudowie osiedlowej) – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na zmieszane odpady komunalne na każde 37 mieszkańców oraz co najmniej jeden pojemnik
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o pojemności 1500 l na papier na każde 250 mieszkańców, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l
na odpady ulegające biodegradacji na każdą altanę śmietnikową, co najmniej jeden pojemnik o pojemności
1500 l na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal na każde 250 mieszkańców i co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 1500 l na szkło na każde 500 mieszkańców; dla pozostałej liczby mieszkańców należy ustawić kolejne pojemniki, odpowiadające ilości wytworzonych odpadów, wyliczone na podstawie ust. 1.
§ 7. Ustala się następujące średnie ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenach nieruchomości
niezamieszkałych, w ciągu jednego tygodnia:
1) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 3 l na 1 ucznia/dziecko/pracownika;
2) dla lokali handlowych, usługowych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni,
placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek, pomieszczeń biurowych
związanych z wykonywaniem wolnych zawodów - 10 l na 1 pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
3) dla lokali gastronomicznych – 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na
każdy lokal;
4) dla domów opieki, hoteli, moteli, pensjonatów, internatów, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
domów pomocy społecznej – 15 l na 1 łóżko, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal;
5) dla stacjonarnych punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczny punkt szybkiej konsumpcji – 10 l na 1 pracownika oraz 1 kosz uliczny;
6) dla innych niż wskazane w pkt 6 punktów handlowych – 10 l na 1 pracownika oraz co najmniej 1 kosz
uliczny;
7) dla urządzonych targowisk, hal targowych – 10 l na 1 pracownika oraz co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu;
8) dla ogrodów działkowych, w tym dla działek rekreacyjnych – 20 l na 1 działkę w okresie od 1 marca do
31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów;
9) dla cmentarzy – minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów.
§ 8. § 3–7 stosuje się odpowiednio do właścicieli tzw. nieruchomości mieszanych, na których części zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność gospodarcza.
§ 9. 1. Zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne:
1) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych umieszcza się na terenie nieruchomości, z której odbierane
są odpady, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy
odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;
2) w przypadku braku możliwości dostępu do pojemników dla uprawnionego przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki przed wejście na teren nieruchomości, w dniu odbioru
odpadów od godziny 6:00 rano; dla nieruchomości wyposażonych w altany i pergole śmietnikowe dopuszcza się możliwość odstąpienia od powyższego wymogu w porozumieniu z uprawnionym przedsiębiorcą;
3) zasady opisane w punktach 1-2 dotyczą również odpadów zbieranych selektywnie w workach z tworzyw
sztucznych;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa, komunalne zasoby
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) administratorzy mają obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych;
5) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym także na odpady
ulegające biodegradacji, oznakowane w sposób opisany w § 5 Regulaminu.
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2. Pojemniki na odpady komunalne ustawione w miejscach publicznych takich jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, parki, ciągi handlowo–usługowe, tereny rekreacji i wypoczynku, place zabaw,
parkingi oraz inne tereny użytku publicznego:
1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników powyższych terenów;
2) powinny być ustawione w miejscach widocznych, nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich systematyczne opróżniane przez uprawnionego przedsiębiorcę;
3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób;
4) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
3. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego przedsiębiorcy, w celu ich opróżnienia.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez uprawnionego przedsiębiorcę.
3. Pojemniki i worki z odpadami powinny być udostępnianie do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, poprzez ich wystawienie przed nieruchomość, z zastrzeżeniem § 9
ust. 1 pkt 2. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.
4. Nieodebrane odpady, z przyczyn wskazanych w ust. 3, właściciel nieruchomości przechowuje na terenie
swojej posesji lub w przypadku odpadów zebranych selektywnie może je we własnym zakresie dostarczyć do
punktu selektywnej zbiórki odpadów.
5. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji:
a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
c) z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
2) selekcjonowane (posegregowane) odpady komunalne:
a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
c) z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
3) odpady zielone:
a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – w sezonie, przy czym pod pojęciem „sezon” należy rozumieć
okres od marca do listopada, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej w sezonie, przy czym pod pojęciem „sezon” należy rozumieć okres
od marca do listopada, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień lub na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości, a uprawnionym przedsiębiorcą (zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej),
c) z terenów nieruchomości niezamieszkałych - na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości, a uprawnionym przedsiębiorcą;
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4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się
może w systemie akcyjnym, przynajmniej 2 razy w roku, zgodnie z podanym harmonogramem.
6. W okresie pomiędzy kolejnymi odbiorami wskazanymi w harmonogramie i w przypadku zwiększonej
ilości odpadów wskazanych w ust. 5 pkt 2 i 3 odpady należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
7. Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:
1) zużyte baterie i akumulatory– samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
2) przeterminowane lub zbędne leki – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;
3) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
5) zużyte opony – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
8. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostowniach powstających na terenie nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych np. usunięte chwasty, liście, skoszona trawa.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości
na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnych instrukcji ich
eksploatacji.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
§ 12. Zasady i ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych oraz reguł poprawnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) do pojemników i worków na papier:
WRZUCAMY
gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty,
książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, nielakierowane katalogi, prospekty,
foldery, torby i kartony papierowe, , papierowe ozdoby,
pudełka, tekturę, wytłoczki po jajkach, itp.

NIE WRZUCAMY
opakowań typu tetra-pak np. po mleku, sokach, kalki
technicznej, zabrudzonego, mokrego i woskowanego
papieru, papieru z folią lub/i aluminium, papieru
przebitkowego, np. rachunki, faktury, odpadów higienicznych np. pampersów, zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, papierowych opakowań z zawartością np. z żywnością,
wapnem, cementem, tapet

2) do pojemników i worków na szkło:
WRZUCAMY
słoiki i butelki po napojach, mleku, alkoholu, przetworach spożywczych, szklane opakowania np. po kawie,
dżemach, opakowania po kosmetykach i lekarstwach

NIE WRZUCAMY
szkła potłuczonego, ceramiki, porcelany, szklanek,
naczyń typu arco, talerzy, doniczek, kryształów,
naczyń żaroodpornych, szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła zbrojonego, żarówek i świetlówek, lamp, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, okularów, szklanych opakowań z pozostałością
kosmetyków lub leków, termometrów rtęciowych,
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glazury terakoty, bombek i ozdób choinkowych,
zniczy,
3) do pojemników i worków na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal:
WRZUCAMY
butelki plastikowe po napojach, np. typu PET, butelki
po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, np. po jogurtach, serkach, kefirach, plastikowe koszyczki po owocach, folię, torebki i
reklamówki foliowe, opakowania typu tetra-pak np. po
mleku, sokach, puszki po napojach i alkoholu, puszki
po żywności, drobny złom metali kolorowych, aluminium, drobny złom żelazny, kapsle, metalowe zakrętki,

NIE WRZUCAMY
opakowań tłustych i silnie zanieczyszczonych, butelek po olejach spożywczych i samochodowych oraz
smarach, pojemników po farbach, klejach, lakierach,
rozpuszczalnikach, doniczek, pojemników po aerozolach, opakowań z lekami, opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych, tworzyw z włóknem
szklanym, zużytych baterii i akumulatorów, styropianu i innych tworzyw piankowych, gumy, basenów ogrodowych, zabawek, części samochodowych,

4) do pojemników i worków na odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji:
WRZUCAMY
odpady z owoców i warzyw, np. obierki, owoce i warzywa z ogrodów, fusy od herbaty i kawy (razem z
filtrami), pieczywo, skorupki jaj, gotowane i surowe
odpadki żywności, opakowania z tekstyliów z włókien
naturalnych

NIE WRZUCAMY
mięsa, kości, ości, odchodów zwierzęcych, popiołu,
papierosów i niedopałków, liści, skoszonej trawy,
gałęzi, kwiatów

5) do własnych worków na odpady zielone:
WRZUCAMY

liście, skoszoną trawę, krótkie, drobne gałęzie, kwiaty,

NIE WRZUCAMY
odpadów kuchennych z owoców i warzyw, np.
obierki, fusy od herbaty i kawy, skorupek jaj, gotowanych i surowych odpadków żywności, , opakowań
z tekstyliów z włókien naturalnych, mięsa, kości,
ości, odchodów zwierzęcych, ziemi, piasku, kamieni,
popiołu, papierosów i niedopałków

6) odpady, których nie wrzucamy do pojemników lub worków określonych w pkt. 1-5, należy zbierać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) określone w Rozdziale 2;
7) odpady, których nie wrzucamy do pojemników lub worków określonych w pkt 1-5, a które ze względu na
duże rozmiary można zakwalifikować do komunalnych odpadów wielkogabarytowych, należy wystawiać w
terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych lub samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Gmina wdraża sprawnie działający system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym
odpadów ulegających biodegradacji, tj. odpadów kuchennych i zielonych.
2. Gmina prowadząc działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, propaguje selektywne zbieranie odpadów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
oraz przybliża korzyści jakie niesie dla środowiska odzysk, w tym recykling odpadów.
3. Gmina poprzez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.
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4. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązani do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub, w przypadku awarii, do instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”.
5. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez
selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15. 1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że ,ze
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków osób je utrzymujących należy:
1) stały i skuteczny dozór;
2) wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;
3) usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i
na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych,
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
3. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt domowych zobowiązane są odpowiednio stosować warunki wskazane w rozdziale 6 Regulaminu.
Rozdział 6
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na obszarach osiedli
mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej, a także na terenach miejskich o zwartej zabudowie, np. kamienice, zabudowa szeregowa.
2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na potrzeby własne.
3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej, na których nie ma odpowiednich budynków i pomieszczeń dla
zwierząt gospodarskich, chów zwierząt gospodarskich jest zabroniony.
4. 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.
5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
6. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych określają regulaminy
wewnętrzne obowiązujące na tych terenach.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) altany śmietnikowe i korytarze piwnic położone na terenie zabudowy wielorodzinnej;
2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
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3) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno–spożywczych
oraz do celów gospodarki odpadami; placówki gastronomiczne i związane z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach
od 1 do 31 marca oraz od 1 do 31 października, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

