Załącznik nr 10 do SIWZ
Łódzk.2016.3131

UCHWAŁA Nr XIV/92/16
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Lipce Reymontowskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie,
zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Lipce Reymontowskie.
§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnego
zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papieru i tektury;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) opakowań wielomateriałowych;
5) szkła;
6) odpadów ulegających biodegradacji;
7) odpadów zielonych;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
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9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
10) przeterminowanych leków i chemikaliów;
11) zużytych baterii i akumulatorów;
12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
13) zużytych opon.
§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika położonego wzdłuż
jego nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu i błota oraz
innych zanieczyszczeń.
§ 4.
1. Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
samochodowymi wyłącznie dla własnych potrzeb i pod warunkiem, że czynność ta nie będzie
stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.
2. Zabrania się mycia wszelkich pojazdów i maszyn w miejscach użyteczności publicznej, na
drogach i ulicach oraz nad brzegami cieków i zbiorników wodnych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
4) pojemniki (KP7, KP10) o pojemności od 7 m3 do 10 m3;
5) pojemniki na odpady komunalne segregowane odpowiednio oznakowane w stosunku
do rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 2 pkt 1-5, o
pojemnościach od 120 litrów do 240 litrów;
6) specjalne pojemniki na zużyte baterie;
7) pojemniki zlokalizowane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach użytku publicznego o pojemności od 20 l do 70 l.
§ 6. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach
oznaczonych kolorem:
1) żółtym - odpady, o których mowa w § 2 pkt 1-4;
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2) pomarańczowym - odpady, o których mowa w § 2 pkt 5.
§ 7. Dodatkowo będą ustawione specjalne pojemniki na:
1) zużyte baterie - w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności
publicznej;
2) przeterminowane leki - w punktach aptecznych oraz w innych obiektach użyteczności
publicznej.
§ 8.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 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) powyżej 8 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając
pojemności podane w pkt 1 i 2.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) dla nieruchomości zamieszkałej od 1 do 7 osób:
a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) - o pojemności 120 l;
b) pojemnik na szkło - o pojemności 120 l;
c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady
wielomateriałowe - o pojemności 240 l;
2) dla nieruchomości zamieszkałej od 8 do 12 osób:
a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) - o pojemności 240 l;
b) pojemnik na szkło - 2 pojemniki o pojemności 120 l;
c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady
wielomateriałowe - 2 pojemniki o pojemności 240 l;
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 12 osób:
a) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) - odpowiednio do liczby zamieszkałych
osób uwzględniając pojemności podane w pkt 1 i 2;
b) pojemnik na szkło - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając
pojemności podane w pkt 1 i 2;
c) pojemnika na papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i odpady
wielomateriałowe - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób uwzględniając
pojemności podane w pkt 1 i 2.
§ 9. Pojemniki na odpady, o których mowa w § 5 pkt 7, powinny być rozstawione w sposób i
ilościach zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych.
§ 10.
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1. Pojemniki na odpady komunalne należy, w dniu odbioru, wystawić na chodnik lub
pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości lub udostępnić w altance śmietnikowej z
wejściem od strony ulicy, w sposób nieutrudniający komunikacji w ruchu pieszych i
pojazdów oraz nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości
lub osób trzecich.
2. Pojemniki należy ustawić w miejscach umożliwiających dojazd pojazdu odbierającego
odpady. Jeżeli z uwagi na stan drogi wewnętrznej nie jest możliwe dotarcie pojazdu
odbierającego odpady do nieruchomości pojemniki należy ustawić w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi publicznej lub drogi wewnętrznej będącej w zarządzie gminy.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i
porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.
§ 12.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane będą od właścicieli
nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 1-4, odbierane będą od właścicieli
nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 5, odbierane będą od właścicieli
nieruchomości nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 13.
1. Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji powstających
na terenie zabudowy wielorodzinnej w pojemniku ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
2. Odpady zielone powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej powinny być
przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 14. Odpady budowlane i rozbiórkowe, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości, powinny być gromadzone w odrębnych kontenerach na terenie
nieruchomości i przekazywane przedsiębiorstwu wywozowemu lub mogą być samodzielnie
przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 15.
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1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą zbierane nie
rzadziej niż raz w roku w ramach zorganizowanej w określonym terminie zbiórki lub mogą
być samodzielnie przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, o których mowa w § 5 pkt 6
i § 7 pkt 1.
3. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, o których mowa w §
7 pkt 2.
§ 16. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości
gromadzonych w nich odpadów i powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 17. Nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego powinny być usuwane z
nieruchomości na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do wywozu
nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości, z częstotliwością nie
dopuszczającą do jego przepełnienia oraz do wylewania się i przenikania jego zawartości do
gruntu i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18.
1. Na terenie gminy dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i
odpadów zielonych, powstających na terenie nieruchomości, we własnym zakresie i na
własne potrzeby.
2. Kompostowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, powinno odbywać się w sposób
niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych,
zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania
zwierząt tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt,
a szczególnie nad psami o rasach uznawanych za agresywne.
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§ 20. Nieruchomości, na terenie których utrzymywane są psy bez uwięzi, powinny być
ogrodzone w stopniu uniemożliwiającym niekontrolowane wydostanie się psa poza teren
nieruchomości.
§ 21. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w obiektach oraz w innych miejscach
przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 22. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na
następujących obszarach gminy wyłączonych z produkcji rolnej:
1) teren ośrodków zdrowia;
2) teren szkół i przedszkoli;
3) w innych obiektach do tego nie przystosowanych, na których stanowić mogą
zagrożenie sanitarne bądź uciążliwość dla mieszkańców i środowiska.
§ 23. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą
być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na posesji nie może powodować uciążliwości
dla sąsiadów, otoczenia, a także zanieczyszczenia okolicznych nieruchomości;
2) na nieruchomości winny być zapewnione odpowiednie warunki bytowe i sanitarne dla
zwierząt.
§ 24. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z hodowlą
zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób ograniczający
zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych do granic własności;
2) należytą opiekę nad zwierzętami, szczególnie w zakresie zabezpieczenia pokarmu i
wody;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych;
4) usuwanie zwłok padłych zwierząt.
§ 25. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zabezpiecza
nieruchomość przed opuszczeniem jej przez zwierzęta.
§ 26. Wprowadza się zakaz wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na boiskach
sportowych, zieleńcach, itp.
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 27.
1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Lipce Reymontowskie jako obszar podlegający
obowiązkowej deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w terminach
wynikających z potrzeb, ale minimum dwa razy w roku:
1) od 1 do 30 kwietnia;
2) od 1 do 31 października.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 28. Traci moc Uchwała Nr XIX/157/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31
stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lipce Reymontowskie (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 3211) oraz
Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 24 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Lipce Reymontowskie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2764).
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego.
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