UCHWAŁA NR XIX/127/2012
RADY GMINY GŁUCHÓW
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.
113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1218; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada
Gminy Głuchów uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów” zwany dalej
Regulaminem.
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuchów.
§ 3. 1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na
terenie gminy Głuchów oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Głuchów.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które z uwagi na swą wielkość,
rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia
odpadów określonych w regulaminie, tj. stare meble, wózki dziecięce, łóżka, materace itp.;
4) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;
6) zwierzętach domowych – zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza, a w szczególności: psy,
koty, ptaki egzotyczne, chomiki i inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych;
7) zwierzętach gospodarskich – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych,
w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, lisy, pszczoły
oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
8) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
9) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
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10) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu
ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi
samymi właściwościami i takim samym charakterem;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdz. 3 urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2) selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy następujących rodzajów odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów zielonych,
i) papieru i tektury,
j) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
k) tworzywa sztucznego,
l) opakowań wielomateriałowych,
m) metali,
n) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji.
2. Z zastrzeżeniem § 11 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania
odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po opadach
oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, przy czym
uprzątnięte błoto, śnieg, lód i zebrane zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je
sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.
2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych ma zarząd drogi.
3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie budowy ma wykonawca robót budowlanych.
4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze
gminy Głuchów przy drogach publicznych ma Gmina Głuchów. Obowiązkiem gminy jest również zapobieganie
zanieczyszczaniu ulic, placów, parków i innych terenów otwartych na terenie gminy poprzez np. odśnieżanie,
likwidację śliskości, uprzątanie błota i innych zanieczyszczeń z tych terenów, gromadząc je w ustawionych na tych
terenach pojemnikach.
5. Tereny publiczne takie jak np. przystanki komunikacyjne, parki, place, skwery winny być wyposażone
w odpowiednią ilość przymocowanych na stałe koszy ulicznych, a place przy cmentarzach winny być wyposażone
w odpowiednią ilość pojemników systematycznie opróżnianych, by nie dopuszczać do ich przepełnienia.
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§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami winno ograniczać się jedynie do mycia nadwozi,
a naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi winna dotyczyć drobnych napraw,
wykluczających np. lakierowanie czy wymianę olei. Powyższe winno odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego po przejściu przez osadnik; zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi;
2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;
3) nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich właścicieli.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (L);
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;
4) pojemniki (KP-5, KP-7, KP-10) o pojemności od 5 m³ do 10 m³;
5) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do
rodzajów odpadów selektywnie zbieranych, o rozmiarach 60 L, 90 L, 120 L;
6) kosze uliczne o pojemności od 35 L do 70 L;
2. Pojemniki mają zostać rozmieszczone na nieruchomości, której służą w miejscu wydzielonym,
zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota oraz w sposób niewpływający negatywnie na estetykę
otoczenia.
3. Pojemniki poddaje się cyklicznemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz w razie
uszkodzenia naprawie.
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 5 osób – w rozmiarze 120 L;
2) od 6 do 10 osób – w rozmiarze 240 L.
§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
1) nie więcej niż trzy osoby – w rozmiarze 60 L;
2) nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L;
3) powyżej 6 osób – w rozmiarze 120 L.
§ 10. 1. Przepisy § 8 -§ 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika
korzysta większa liczba osób niż określono tamże.
2. Nieruchomości niezamieszkałe zabudowane placówkami handlowymi, usługowymi, gastronomicznymi
i innymi w których natężenie ruchu tego wymaga winny być wyposażone w pojemniki w ilości i o pojemności
zapewniającej utrzymanie czystości i porządku, w tym pojemniki na odpady zbierane selektywnie.
3. Nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, strażnice OSP itp.)
winny być wyposażone w pojemniki o pojemności: 1100L, KP-5, KP-7, KP-10, w tym pojemniki na odpady
zbierane selektywnie o poj. 120L, odpowiednio do liczby osób korzystających z tych obiektów i masy
wytwarzanych odpadów.
4. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi winny być wyposażone w pojemniki w ilości i o
pojemności odpowiadającej liczbie korzystających z nich osób odpowiednio do uregulowań § 8 i § 9.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie
nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu;
2) przeterminowane leki – przekazywać do wyznaczonego punktu aptecznego lub placówki służby zdrowia na
terenie gminy lub przedsiębiorcy;
3) zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony – zbierać i przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy lub przedsiębiorcy w terminach ustalonych
w harmonogramie, co najmniej dwa razy w roku; ponadto zużyte baterie mogą być zbierane w specjalnie
oznakowanych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych w ramach realizowanego przez szkoły
programu edukacji ekologicznej;
4) chemikalia – (np.: opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje
odpadowe itp.) należy przekazywać do punktów ich zbiórki zorganizowanych w punktach ich sprzedaży lub
przedsiębiorcy;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - 2 razy w roku (wiosną
i jesienią) w terminach ustalonych w harmonogramie przez przedsiębiorcę;
6) papier i tektura – gromadzić w pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim i odpowiednim napisem
i przekazywać przedsiębiorcy przynajmniej raz na dwa miesiące;
7) metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne – gromadzić w pojemnikach lub workach
i przekazywać przedsiębiorcy co najmniej raz na dwa miesiące;
8) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe – zbierać i gromadzić w pojemnikach lub workach
i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – przynajmniej raz na dwa miesiące;
9) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – zbierać i zagospodarować we własnym zakresie
w kompostownikach przydomowych, nie zagospodarowane we własnym zakresie gromadzić w pojemniku lub
worku oznaczonym kolorem brązowym oznaczonym napisem „bio” i przekazać przedsiębiorcy w miarę
potrzeby, tak by nie nastąpiło przepełnienie pojemnika lub worka.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności : na chodnikach, placach, skwerach,
przystankach komunikacyjnych, w parkach odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach o pojemności
przynajmniej 40 L i opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są zgłaszać potrzebę opróżnienia zbiornika bezodpływowego firmie
posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głuchów i zapewnić jej dostęp do urządzeń służących do
gromadzenia nieczystości ciekłych w czasie ustalonym do ich odbioru, w sposób umożliwiający ich opróżnienie.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na
terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych.
§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są
informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
2) dołożenia wszelkich starań by utrzymywanie zwierząt domowych nie stwarzało zagrożenia i uciążliwości dla
otoczenia;
3) sprawowanie nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru;
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości zabezpieczonej przed samowolnym opuszczeniem jej przez zwierzę.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony przez swojego
opiekuna na smyczy.
4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.
5. Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.
6. Obowiązek usunięcia martwych zwierząt spoczywa na właścicielu zwierzęcia, a w przypadku braku
możliwości jego ustalenia obowiązek jego usunięcia należy do właściciela nieruchomości, do zarządu drogi - gdy
zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego, do gminy – w odniesieniu do pozostałych terenów.
7. Martwe zwierzęta winny zostać zgłoszone i przekazane podmiotom zajmującym się transportem i utylizacją
zwłok zwierzęcych.
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
§ 16. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: nie
dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego
posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny, wszelkie emisje będące skutkiem utrzymywania zwierząt na tym
terenie mają zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której zwierzęta są utrzymywane.
3. Dopuszcza się tymczasowe składowanie obornika w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości,
w taki sposób, by odcieki i odory nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości i tereny
użyteczności publicznej.
§ 17. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartym terenie zajętym przez budownictwo
wielorodzinne i instytucje użyteczności publicznej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz budynkami, w których
prowadzona jest hodowla zwierząt zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co
najmniej raz w roku.
2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych może być
realizowany tylko w miarę potrzeby.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.
§ 20. Traci moc uchwała Rady Gminy Głuchów Nr XXXVIII/175/06 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr
324 poz. 2512).
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bartkowicz
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