Załącznik Nr 11 do SIWZ
UCHWAŁA NR XVI/109/20
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 października 2019 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 5963) oraz uchwała Nr XI/82/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 8
stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Lipce Reymontowskie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 839).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka
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Załącznik do uchwały Nr XVI/109/20
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 23 września 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA
REYMONTOWSKIE

CZYSTOŚCI

I

PORZĄDKU

NA

TERENIE

GMINY

LIPCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu z terenu nieruchomości od właścicieli nieruchomości
następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) popiół z palenisk domowych.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w ust. 1, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek właściciele
nieruchomości mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości udostępniają zebrane odpady komunalne wymienione w ust. 1 oraz
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
§ 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 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady komunalne segregowane odpowiednio oznakowane w stosunku do rodzaju odpadów
selektywnie zbieranych, o których mowa w §2 ust. 1 o pojemności od 120 litrów;
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2) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 120 litrów;
3) specjalne pojemniki na zużyte baterie o pojemności od 10 l.
2. Minimalna pojemność pojemników zlokalizowanych przy
komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego wynosi 20 l.

drogach

publicznych,

przystankach

§ 6. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach według następującej
kolorystyki:
1) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady;
4) zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła.
§ 7. 1. Dopuszcza się zbieranie odpadów wskazanych w §2 ust. 1 pkt 1-6 w szczelnych i zawiązywanych
workach o grubości uniemożliwiającej ich rozerwanie, o pojemności minimalnej 120 litrów, o ile jest to
uzasadnione szczególnymi okolicznościami.
2. Do worków stosuje się postanowienia §6 niniejszego Regulaminu.
§ 8. 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.
§ 9. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Właściciele
korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.
§ 10. Dopusza się możliwość gromadzenia popiołu z palenisk domowych powstających na terenie
nieruchomości w pojemniku z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
§ 11. Pojemniki na odpady, o których mowa w §5 ust. 2, powinny być rozstawione w sposób i ilościach
zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych.
§ 12. 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.
§ 13. 1. Pojemniki do zbiórki odpadów należy umieścić na terenie nieruchomości, której służą. Właściciel
nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich
mycie oraz prowadzenie bieżących konserwacji i napraw.
2. Właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez ich bieżące sprzątanie oraz niedopuszczenie do pozostawienia odpadów poza
wyznaczonymi do ich gromadzenia pojemnikami lub workami.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i bioodpady odbierane będą od właścicieli
nieruchomości:
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1) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2-4, odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie
rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, 5, odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie
rzadziej niż raz na kwartał.
4. Odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 7 odbierane będą od właścicieli nieruchomości z
częstotliwością określoną w §14 ust. 1.
§ 15. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 16. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 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 dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 3 i §8 pkt 1.
3. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, o których mowa w §8 pkt 2.
§ 17. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów i powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień.
§ 18. 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 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 21. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń w obiektach oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
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Rozdział 7.
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) utrzymywania zwierząt gospodarskich w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości
wydostania się na tereny publiczne;
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, w sposób niepowodujący
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) należytą opiekę nad zwierzętami, szczególnie w zakresie zabezpieczenia pokarmu i wody.
§ 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.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 27. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Lipce Reymontowskie jako obszar podlegający
obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w terminach wynikających z potrzeb, ale
minimum dwa razy w roku:
1) od 1 do 30 kwietnia;
2) od 1 do 31 października.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce
Reymontowskie. W przygotowanym projekcie zostały dokonane zmiany w zakresie prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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