NR XXXII/200/20
RADY MIEJSKIEJ W
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie ,,Regulaminu utrzymania

i

na terenie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym (t.j.:
Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
1996 r. o utrzymaniu
i
w gminach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) po
opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, Rada Miejska w
uchwala, co
§ 1. Przyjmuje
Regulamin utrzymania
do niniejszej

i

na terenie Gminy

§ 2. Traci moc
Nr XXXV/211/17 Rady Miejskiej w
w sprawie: Regulaminu utrzymania
i
na terenie Gminy
§ 3. Wykonanie
§ 4.

podlega

§ 5.

wchodzi w

powierza

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Burmistrzowi

w Dzienniku

Województwa

z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rady
Miejskiej w
Ireneusz Hendrysiak

do

Nr XXXII/200/20

Rady Miejskiej w
z dnia 22 grudnia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA

I
1
i

Wymagania w zakresie utrzymania
§ 1.
i

NA TERENIE GMINY

na terenie

na terenie Gminy
na terenie

utrzymanie

poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych:

a) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) metal i odpady opakowaniowe z metalu,
c) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d)

bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze

e) odpady opakowaniowe
f) odpady

biodegradacji, ze szczególnym

bioodpadów,

g) przeterminowane leki i chemikalia,
h)
i)

baterie i akumulatory,
elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k)

opony,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe

odpady komunalne,

m) odpady
do odpadów medycznych
w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w
i strzykawki,
n) odpady tekstyliów i
o)

z palenisk domowych

p) odpady niebezpieczne

odpadami komunalnymi

2) przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dalej jako PSZOK,
który Gmina
utworzy do dnia 31 grudnia 2021 r., odpadów komunalnych zebranych w sposób
selektywny, o których mowa w pkt 1). Odpady, które
dostarczane do PSZOK
w pojemnikach, kontenerach lub innych
przystosowanych do gromadzenia poszczególnych
rodzajów odpadów. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w pkt 1) w formie zmieszanej,
odpady jest
do ich sortowania w PSZOK,
odmówi ich posortowania osoba
Punkt
ich
3) zbieranie
§ 2.
publicznego
i pojazdów.

na terenie
lodu i innych
w sposób

odpadów komunalnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
z
zieleni i

do
ruchu pieszych

§ 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
pod warunkiem niedoprowadzania do zanieczyszczenia
i w sposób
innym osobom korzystania z
do
publicznego.

2
Rodzaj i minimalna
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie
w tym na terenach przeznaczonych do
publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków, utrzymanie pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym,
i technicznym
§ 4. 1. Ustala
terenie Gminy

pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów na

1) pojemniki o

120 l, 240 l, 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;

2) kosze uliczne o

10 l i 60 l;

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o

120 l;

4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o

120 l, 240 l, 340 l, 660 l, 1100 l;

5) inne pojemniki i worki.
2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach w zabudowie wielorodzinnej ustala
pojemniki o
120 l, 240 l, 340 l, 660 l, 1100 l, oznakowane odpowiednio rodzajem frakcji odpadów
jakie
w nich
3. Dla terenów o zabudowie jednorodzinnej ustala
o
120 l, z oznakowaniem UM
w nich
oraz w odpowiednim kolorze
a)

worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
frakcji odpadów, które

bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze

- kolor zielony z napisem

b) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - kolor niebieski z napisem ,,Papier",
c) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
- kolor
z napisem ,,Metale i tworzywa
sztuczne",
d) odpady
e)

biodegradacji - kolor

z napisem ,,Bio",

elektryczny i elektroniczny,
baterie i akumulatory, chemikalia, odpady niebezpieczne
odpadami komunalnymi, przeterminowane leki, odpady
do odpadów
medycznych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
i strzykawki
- kolor

f) odpady tekstyliów i

- kolor fioletowy z napisem „Tekstylia"

4. Do odbioru
z palenisk domowych
jeden pojemnik o
oznakowany napisem
Ustala
odbiór
od
po uprzednim
pisemnego
w
Miejskim w
zakresie zaopatruje
w odpowiednio oznakowany pojemnik.
§ 5. Ustala

minimalne

pojemników

pojemników

a) dla budynków
publicznej, poza wymienionymi
na
interesanta, klienta lub
b) dla

wszelkiego typu - 2 l na

c) dla

i przedszkoli - 2 l na

we

do zbierania odpadów komunalnych:

1) dla
gdzie
domy mieszkalne ustala
30 l na jednego
jednak co najmniej jeden pojemnik o
120 l dla jednej
2) dla
pojemników w taki sposób,

120 l dla jednej

od liczby osób
- 2 l na

ucznia, studenta i pracownika,
dziecko i pracownika,

miasta i wsi,
z tych
pracownika oraz 0,5 l

d) dla lokali handlowych - 30 l na
o
120 l,

10 m2 pow.

jednak co najmniej jeden pojemnik

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na
pojemnik o
120 l,

zatrudnionego, jednak co najmniej jeden

f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to
ogródkach zlokalizowanych na
lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o

miejsc w tzw.
120 l,

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o
h) dla
i socjalnych - jeden pojemnik o
pojemnik o
120 l,

120 l,

i produkcyjnych w odniesieniu do
biurowych
120 l na
10 pracowników, jednak co najmniej jeden

i) dla domów opieki, pensjonatów, hoteli itp. - 20 l na jedno
j) dla ogródków
120 l na
roku i 5 litrów poza tym okresem.

w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31

3) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia
wymagane jest
ustawienie na
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
4)

rodzaje i warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenach przeznaczonych do
publicznego:
a) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
- kosze uliczne rozmieszcza
w
przy oznakowanych
komunikacyjnych, parkach oraz w miejscach o
ruchu pieszych,
- kosze uliczne na przystankach autobusowych umieszcza

dla pieszych,
ruchu pieszego, w sposób

w

oznaczenia przystanku.

b) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i
- zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki
i
szklanych, papieru i tektury oraz
z papieru i tektury, a
tworzyw sztucznych odpowiednio oznakowane opisowo i znakiem
graficznym.
§ 6. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny
danej
aby:
1)

2)

tak rozmieszczone na

warunki utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
i technicznym poprzez
dokonywanie przez
okresowych
i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia,
dalsze
Ponadto pojemniki
powinny
poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu nie rzadziej
1 raz na
roku oraz
naprawie i konserwacji nie rzadziej
1 raz na rok.
ich

przez podmiot

2. Miejsca gromadzenia odpadów
poprzez ich regularne
nie rzadziej

odpady komunalne.
1 raz na

w odpowiednim stanie sanitarnym i
roku.

3
i sposób pozbywania
odpadów komunalnych i
oraz terenów przeznaczonych do
publicznego
§ 7. 1. Ustala

pozbywania

z

odpadów komunalnych z terenu

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - w okresie od kwietnia do
marca - co

- co 2 tygodnie, w okresie od listopada do

b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i
odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metal i odpady opakowaniowe z metalu, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,
bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze
odpady opakowaniowe
- co
c)

opony - 1 raz w roku,

d)

elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku,

e)

baterie i akumulatory - 1 raz w roku,

f) przeterminowane leki i chemikalia - 1 raz w roku,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na indywidualne
h) odpady budowlane i rozbiórkowe
i) odpady

odpady komunalne - na indywidualne

biodegradacji, ze szczególnym

bioodpadów

- dla terenów wiejskich: w okresie od kwietnia do
do marca - co

co 2 tygodnie, w okresie od listopada

- dla terenu miasta - co
j) odpady
do odpadów medycznych
w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w
i strzykawki - 1 raz w roku,
k) odpady tekstyliów i
l)

- 1 raz w roku,

z palenisk domowych - co

m) odpady niebezpieczne

w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

odpadami komunalnymi - 1 raz w roku.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - w okresie od kwietnia do
- co 2 tygodnie,

- co

w okresie od listopada do marca

b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i
odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metal i odpady opakowaniowe z metalu, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,
bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze
odpady opakowaniowe
- co 2 tygodnie
c)

opony - co

d)

roku

elektryczny i elektroniczny - co

e)

baterie i akumulatory - co

roku

roku

f) przeterminowane leki i chemikalia - co

roku

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na indywidualne
h) odpady budowlane i rozbiórkowe
i) odpady

odpady komunalne - na indywidualne

biodegradacji, ze szczególnym

bioodpadów - co

j) odpady
do odpadów medycznych
w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w
i strzykawki - co
roku,
k) odpady tekstyliów i
l)

z palenisk domowych - co

m) odpady niebezpieczne
do

- co

roku,
w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

odpadami komunalnymi - co

2. Ustala
publicznego:

1) z przystanków autobusowych
2) z koszy miejskich na terenie miasta

pozbywania

odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych

na terenie Gminy
- co

roku.

- co

3) z koszy w parkach miejskich na terenie miasta

- 2 razy w tygodniu;

4) z targowisk - w

po zaprzestaniu handlu na targowisku;

dniu targowym,

5) przeterminowane leki z aptek - na indywidualne

apteki nie

co 2

§ 8. 1. Odpadów komunalnych z terenu
poprzez
odbioru firmie
zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy
w § 7.

ich
oraz

2. Ustala
sposób pozbywania
odpadów komunalnych z terenu
w odniesieniu do poszczególnych odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane oddajemy w pojemnikach

wymagania niniejszego Regulaminu;

2) odpady zbierane selektywnie oddajemy w pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
wymagania niniejszego Regulaminu;
3) odpady wielkogabarytowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem odbioru
z
4) odpady budowlane i remontowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem
i sposobem odbioru z
5)

elektryczny i elektroniczny

rozmiarów wystawia

bez

pakowania

w worki.
§ 9. 1. Na terenie
biodegradacji,
2.
zwolnieni z
3.
z

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odpady
kompostowane w kompostowniku przydomowym;

bioodpady w kompostowniku przydomowym
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
z kompostowników przydomowych
posiadania pojemnika lub worka na odpady
biodegradacji.

Odpady
biodegradacji nie
z kompostowników przydomowych,
odpadami komunalnymi.
§ 10.

odbierane od
zwolnieniem z

z terenu
w przypadku

za gospodarowanie

przynajmniej co
wylania

zbiornika i

roku oraz
na

4
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Inne wymagania
§ 11.
wykorzystane we

zwolnieni w

na terenie
odpady biodegradowalne powinny
w maksymalny sposób
zakresie np. poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

§ 12. W celu usprawnienia procesu selekcji odpadów komunalnych wskazane jest aby maksymalnie
opakowania z
produktów w nich zawartych oraz
odpadów
komunalnych przed ich wyrzuceniem do worka
pojemnika.

5
osób
§ 13. 1. Osoby

domowe

domowe

do:

1) prowadzenia psów na smyczy podczas korzystania z terenów przeznaczonych do
2)

usuwania
przeznaczonych do
publicznego,

publicznego;

pozostawionych przez
domowe na terenach
ten nie dotyczy osób niewidomych

z psów przewodników oraz osób z
3)
przeznaczonych do

która

im

w celu zapobiegania przed zanieczyszczeniem przez
domowe terenów
publicznego takich jak: place zabaw i gier oraz piaskownic dla dzieci.

Wymagania
rolniczej, w tym

6
utrzymywania
gospodarskich na terenach
z produkcji
zakazu ich utrzymywania na
obszarach lub w poszczególnych

§ 14. 1. Na terenach
pod warunkiem:

z produkcji rolniczej

1) zapewnienia odpowiednich
tymi

gospodarskie

w budynkach oraz

2) zapewnienia odpowiednich
utrzymywaniem tych
3) utrzymywania tych

instalacji

do

gromadzenia

w sposób

4) utrzymywania tych

i usuwania

powodowanych

ich dobrostan;

w sposób
powodowanych przez te

dla zdrowia ludzi i w sposób
w stosunku do otoczenia.
oznaczone w miejscowym
z produkcji
rolnej.

7
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

Obszary
obszary

deratyzacji na terenie Gminy

1) obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi;
2) obszary

pod lokale gastronomiczne;

3) obszary

pod obiekty handlowe

4) obszary

pod magazyny

5) obszary

pod

i

rolnych;

przetwórstwa

6) obszary , na których zlokalizowane
2. Wyznacza

utrzymywane

warunków bytowania i opieki nad

2. Utrzymywanie
gospodarskich jest zabronione na terenach, które
planie
zagospodarowania
przestrzennego
jako
tereny

§ 15. 1. Wyznacza

takich

gospodarstwa rolne i hodowlane.

terminy przeprowadzenia

1) od 15 marca do 1 kwietnia
2) od 15 listopada do 1 grudnia

roku;
roku.

deratyzacji:

