
UCHWALA NR XXIII/184/16
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Slawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasi?gni?ciu opinii Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, uchwala si? co nast?puje:

§ 1. Przyjmuje si? Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Slawno stanowiacy zalacznik
do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XXVI1/190/12 Rady Gminy Slawno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania porzadku i czystosci na terenie Gminy Slawno (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2013 r.
poz. 2031, poz. 2032 oraz z 2015 r. poz. 1859).

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

... -

Przewodnicz^ Gminy

Arkadiusz Knap

Joanna
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Zalcjcznik do Uchwaly Nr XXIII/184/16

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCII PORZADKU
NA TERENIE GMINY SLAWNO

DZIAL I.
Postanowienia ogolne

§ 1. Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Slawno, zwany dale] Regulaminem, okresla
szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Slawno, wynikaj^ce z ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

§ 2. Regulamin obowi^zuje wszystkich przebywajacych na terenie gminy Slawno.

DZIAL II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci i na terenach uzytku

publicznego

Rozdzial 1.

Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadow komunalnych

§3. 1. Ustanawia si? prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od wlascicieli
nieruchomosci nast?puj^cych frakcji odpadow komunalnych:

1) papier;

2) szklo;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zuzyte baterie i akumulatory;

7) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zuzyte opony;

10) odpady zielone;

11) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowia_ce odpady komunalne.

2. Wlasciciel nieruchomosci przekazuje zebrane odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz
odpady zmieszane, wyspecjalizowanemu podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

3. Wlasciciel nieruchomosci przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5
- 11 do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych znajduj^cego si? w Slawnie Kolonii na terenie
skladowiska odpadow komunalnych we wlasnym zakresie w dniach i godzinach otwarcia w/w punktu.

4. Przeterminowane leki nalezy wydzielac ze strumienia odpadow komunalnych i umieszczac w
przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajduj^cych si? w aptekach i placowkach
shizby zdrowia.

5. Zuzyte baterie i akumulatory, inne niz przemyslowe i samochodowe nalezy umieszczac w przeznaczonych
do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajduj^cych si? na terenie miejsc uzytku publicznego tj. w
szkolach oraz w Urz?dzie Gminy w Slawnie.

6. Odpady zielone moga^ bye poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby
wlasne wlascicieli nieruchomosci.
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Rozdzial 2.
Uprzajanie btota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeii z cz$sci nieruchomosci sluzqcych do uzytku

publicznego

§4. l.Bioto, snieg, lod i inne zanieczyszczenia z cz?sci nieruchomosci sluzacych do uzytku publicznego
nalezy uprzatnac w miar? mozliwosci na biezaco w celu zapobiezenia ich gromadzeniu si? w sposob utrudniajacy
korzystanie z tych czesci nieruchomosci.

2. Uzyty material nalezy uprzatncjc po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miar? mozliwosci
zgromadzic w zamknietych pojemnikach w celu powtornego wykorzystania.

Rozdzial 3.
Mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi

§5. 1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomosci moze
odbywac si? jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do uzytku publicznego o
utwardzonym, szczelnym podlozu, a powstajace scieki odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej, przydomowej
oczyszczalni sciekow lub zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle.

2. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami naprawczymi na terenie nieruchomosci moga^ bye
przeprowadzane w taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczenia srodowiska a zuzyte czesci i materialy
eksploatacyjne b?da gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

DZIAL III.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na terenie
nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemnikow i ich utrzymania w

odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym
Rozdziat 1.

Wymagania dotycz^ce rodzaju pojemnikow przeznaczonych
do zbierania odpadow

§ 6. 1. Do zbierania odpadow komunalnych powstajacych na terenie nieruchomosci nalezy stosowac pojemniki
znormalizowane i przystosowane do oprozniania przez pojazdy sluzqce do odbioru odpadow komunalnych lub/i
worki.

2. Przedsiebiorca odbierajacy odpady komunalne na wniosek wlasciciela nieruchomosci zobowi^zany b^dzie
do dostarczenia pojemnikow na odpady komunalne w terminie 7 dni od ztozenia wniosku przez wlasciciela.

Rozdzial 2.
Wymagania dotyczqce pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow

§ 7. 1. Ustala si? nast?pujace pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na
terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemnosci 120 1;

2) pojemniki na odpady o pojemnosci 1100 1;

3) pojemniki KP-7 o pojemnosci 7000 1 ;

4) kosze uliczne o pojemnosci 35 1.

2. Ustala sie minimaln^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci:

a) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemnosci 120 1;

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemnosci 120 1.

3. Ustala si? minimaln^ pojemnosc pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci:

a) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemnosci 120 1;

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemnosci 120 1.

4. Odpady komunalne, ktore sa zbierane w sposob selektywny nalezy gromadzic w pojemnikach lub/i workach
120 1 wylacznie do tego celu przeznaczonych, dostarczonych przez przedsi?biorc? odbierajacego odpady
komunalne z opisem precyzyjnie okreslajacym jaki rodzaj odpadow nalezy w nich umieszczac.
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5. Do gromadzenia odpadow komunalnych na drogach publicznych nalezy stosowac kosze uliczne o
minimalnej pojemnosci 35 1.

Rozdziat 3.
Warunki utrzymania pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych w odpowiednim

stanie sanitarnym, porz^dkowym i technicznym

§ 8. 1. Wiasciciele nieruchomosci utrzymuj^ pojemniki do zbierania odpadow w nalezytym stanie sanitarnym i
porz^dkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkosci pojemnikow, aby nie dochodzilo do ich przepelnienia
oraz instruowanie uzytkownikow nieruchomosci o sposobie korzystania z pojemnikow.

2. Wlasciciele nieruchomosci utrzymuja^ pojemniki w nalezytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
biez^cych przegl^dow i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemozliwiaj^cego dalsze uzytkowanie.

3. Pojemniki powinny bye poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miare potrzeb, nie rzadziej niz
jeden raz na 3 miesi^ce oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niz jeden raz na 3 miesi^ce.

Rozdzial 4.
Warunki rozmieszczania pojemnikow

§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny bye ustawiane w miejscach latwo dostepnych zarowno dla ich
uzytkownikow jak i dla pracownikow odbiorcy odpadow oraz w sposob niepowodujqcy utrudnien dla
mieszkancow nieruchomosci lub osob trzecich.

2. Wlasciciele nieruchomosci udostepniaj^ pojemniki do zbierania odpadow komunalnych na czas odbierania
tych odpadow przez firm? wywozow^ wedlug harmonogramu odbioru, poprzez wystawienie ich poza teren
nieruchomosci, w miejsce umozliwiaj^ce swobodny do nich dojazd.

3. Kosze, o ktorych mowa w § 7 ust. 5, rozmieszcza si? przy przystankach komunikacyjnych, miejscach
postojowych oraz w miejscach o duzym nat?zeniu ruchu pieszego, w sposob niepowoduj^cy zakloceri w ruchu.

DZIAL IV.
Cz^stotliwosc i sposob pozbywania si$ odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci

oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 10. 1 . Ustala si? minimaln^ czestotliwosc pozbywania si? odpadow komunalnych zmieszanych dla
nieruchomosci zamieszkalych:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niz raz w miesiacu;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niz raz w miesiacu.

2. Ustala si? minimaln^ cz?stotliwosc pozbywania si? selektywnie zbieranych odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci:

1) szklo - nie rzadziej niz raz w miesiacu;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe - nie rzadziej niz raz w miesiacu.

3. Przeterminowane leki odbierane b?d^ z przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikow znajduj^cych si? w aptekach i placowkach sluzby zdrowia na terenie gminy przez wyspecjalizowany
podmiot przez caly rok.

4. Chemikalia odbierane b?d^ w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w dniach i godzinach
otwarcia w/w punktu nie rzadziej niz jeden raz w miesiacu.

5. Zuzyte baterie i akumulatory odbierane b?d^ ze specjalnie oznakowanych pojemnikow znajduj^cych si? na
terenie miejsc uzytku publicznego przez caly rok.

6. Zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zuzyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane

1) z przed posesji przynajmniej raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie BIP urz?du gminy;

2) w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych nie rzadziej niz jeden raz w miesiacu.

7. Odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne odbierane b?d^ w Punkcie Selektywnej
Zbiorki Odpadow Komunalnych nie rzadziej niz jeden raz w miesiacu.

8. Odpady zielone - w pierwszej kolejnosci zagospodarowywac we wlasnym zakresie w kompostownikach
przydomowych lub przekazywac do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych nie rzadziej niz jeden raz
w miesiacu.
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9. Wlasciciele nieruchomosci obowi^zani sa, do oprozniania bezodptywowych zbiornikow z cz?stotliwosci^
dostosowan^ do ilosci sciekow i pojemnosci zbiornikow tak, aby nie dopuscic do przepemienia zbiornika.

10. Kosze uliczne nalezy oprozniac z cz^stotliwosci^ zapewniaja^ niedopuszczenie do ich przepemienia, nie
rzadziej niz jeden raz w miesi^cu.

Dzial V

Inne wymagania wynikaj^ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. W oparciu o wojewodzki plan gospodarki odpadami podejmowane b?d$ nast?puj^ce dzialania
obejmuj^ce:

1) zapobieganie powstawaniu odpadow;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidtowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczegolnosci promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych;

3) ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj^cych biodegradacji przekazywanych do skladowania;

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego skladowania odpadow, wylewania nieczystosci cieklych w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.

DZIAL VI.
Obowi^zki osob utrzymujqcych zwierz^ta domowe, majqce na celu ochrone^ przed zagrozeniem lub
uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku

§ 12. 1. Osoby utrzymuj^ce zwierz^ta domowe sprawuj^ opiek? nad tymi zwierz^tami, w taki sposob, aby
zwierz^ta te nie stanowily zagrozenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczafy terenow przeznaczonych do uzytku
publicznego.

2. Osoby utrzymuj^ce zwierz^ta domowe, a w szczegolnosci psy, zobowi^zane sa. do sprawowania wlasciwej
opieki nad nimi, a w szczegolnosci nie pozostawianie ich bez dozoru oraz w sposob uniemozliwiaj^cy samodzielne
wydostanie si? poza teren ogrodzony.

3. W miejscu publicznym psy moga^ bye wyprowadzane tylko na smyczy i w kagancu chyba ze, ze wzgl^du na
ras?, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierz^cia byloby to nieuzasadnione.

4. Osoby utrzymuj^ce zwierz^ta domowe zobowi^zane s^ do usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez
zwierz^ta na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego.

DZIAL VII.

Wymagania odnosnie utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji
rolniczej

| §13. l .Na terenach wyla.czonych z produkcji rolniczej zwierzeta gospodarskie mog^ bye utrzymywane w
miejscach do tego przeznaczonych, jezeli nie majcj mozliwosci wydostania si? na tereny publiczne.

2. Wlasciciele zwierz^t gospodarskich zobowi^zani s^ do gromadzenia i usuwania odpadow zwi^zanych z
chowem zwierz^t w sposob niepowoduj^cy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wod powierzchniowych i
podziemnych.

3. Wlasciciele zwierz^t gospodarskich maja_ obowi^zek usuwania odchodow zwierz^cych, pozostalosci karmy
lub sciolki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

DZIAL VII.
Obszary podlegajqce obowiijzkowej deratyzacji

i terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1. Obowi^zkowej deratyzacji podlegaj^ nastepuj^ce obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zabudowane obiektami, w ktorych prowadzona jest dzialalnosc oswiatowa, kulturalna, spoleczna, socjalna, z
zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykulow spozywczych, a takze pozostale sluz^ce
uzytecznosci publicznej.

2. Realizacja obowi^zku deratyzacji dotyczy w szczegolnosci miejsc gromadzenia odpadow komunalnych,
korytarzy piwnicznych, w?zlow cieplowniczych, studzienek, przyl^czy kanalizacyjnych znajduj^cych si? na
obszarach o ktorych mowa w ust. 1.
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3. Deratyzacj?, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy przeprowadzic w nastepuj^cych terminach: od 1 do 15 maja oraz
od 1 do 15 pazdziernika.
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