UCHWAŁA NR XLIX/224/2017
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, poz. 2056), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/146/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/224/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 22 listopada 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) papieru;
3) metali;
4) tworzyw sztucznych;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) szkła;
7) bioodpadów (w tym odpadów zielonych);
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych
selektywnie, o których mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób
utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.
2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające
ścieki nie są odprowadzane do gleby.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone
w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały
eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników,
worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy i przystosowane do
obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych:
1) worki na odpady o pojemności od 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
5) pojemniki na odpady o pojemności od 5m3;
6) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 litrów.
2. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących pojemników lub kontenerów,
o minimalnej pojemności uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dla budynków w zabudowie zagrodowej – 30 litrów na
każdego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 60 litrów na każdego mieszkańca;
3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
4) dla obiektów użyteczności publicznej, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
handlowych, przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy, urządzonych targowiskach –
120 litrów na każdych 10 pracowników;
5) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;
6) dla szpitali, domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji
– 20 litrów na jedno łóżko;
7) dla ogrodów działkowych – 30 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, poza tym
okresem 5 litrów na każdą działkę;
8) na terenach zabudowy letniskowej – 30 litrów na osobę przebywająca na terenie nieruchomości, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów.
3. W przypadkach, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna należy dodatkowo na
zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
4. Na terenach targowisk, cmentarzy, ogródków działkowych, dopuszcza się gromadzenie odpadów
komunalnych zmieszanych w kontenerach o pojemności minimum 5 m3.
5. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić odrębnie w pojemnikach i workach wyłącznie do tego
celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla budynków w zabudowie zagrodowej, letniskowej –
w pojemnikach lub workach, o pojemności 120 litrów;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – w pojemnikach lub workach, o pojemności 120 litrów;
3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – w pojemnikach lub workach, o pojemności
120 litrów;
4) dla obiektów użyteczności publicznej, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
handlowych, lokalach gastronomicznych, przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy,
urządzonych targowiskach – w pojemnikach lub workach, o pojemności 120 litrów;
5) dla szpitali, domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji
– w pojemnikach lub workach, o pojemności 120 litrów;
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6) dla ogrodów działkowych – w pojemnikach lub workach, o pojemności 120 litrów.
§ 6. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć
w pojemniki o pojemnościach minimalnych 30 litrów – na drogach publicznych, skwerach, placach zabaw,
terenach sportowo – rekreacyjnych oraz na przystankach komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
2. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich
konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane
z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym bezpośredni
dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1 oraz
w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i w zabudowie zagrodowej pojemnik
z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją, nie powodując utrudnień w ruchu
drogowym w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru.
§ 8. 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. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika na odpady, z przyczyn leżących po stronie firmy
wywozowej, dokonuje on na własny koszt naprawy lub wymiany na pojemnik o parametrach nie gorszych, niż
zniszczony.
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika na odpady z przyczyn leżących po stronie
właściciela nieruchomości, właściciel nieruchomości dokonuje naprawy lub wymiany pojemnika
o parametrach nie gorszych, niż pojemnik przekazany właścicielowi nieruchomości do użytkowania.
§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zapewnia wykonanie
obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zawarcie
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta Gminy Nieborów.
§ 10. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone,
oraz odpady biodegradowalne zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania. Z obowiązku zwolnieni są
właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych we własnym
zakresie i na własne potrzeby, w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla
otoczenia.
§ 11. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się
według następującej kolorystyki:
1) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe i bezbarwne;
2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) niebieskim – papier i tektura;
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji;
5) czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane lub odpady pozostałe po segregacji (tzw.
odpady mokre).
§ 12. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemności pojemników do liczby osób
korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich
odbierania.
Rozdział 4.
Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są:
1) do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób
gwarantujący zachowanie czystości i porządku;
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2) udostępnić pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów
poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny dostęp przez pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne.
§ 14. 1. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 4 tygodnie;
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na 4 tygodnie;
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz na 4 tygodnie;
4) z ogródków działkowych i rekreacyjnych – 1 raz na 4 tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października,
1 raz w pozostałym okresie;
5) z innych nieruchomości – 1 raz na 4 tygodnie;
6) z koszy ulicznych – 1 raz na 4 tygodnie.
2. Pozbywanie się segregowanych plastikowych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej
niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 4 tygodnie;
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na 4 tygodnie;
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz na 4 tygodnie;
4) z ogródków działkowych i rekreacyjnych – 1 raz na 4 tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października,
1 raz w pozostałym okresie;
5) z innych nieruchomości – 1 raz na 4 tygodnie.
3. Pozbywanie się segregowanych szklanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na kwartał;
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na kwartał;
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz na kwartał;
4) z ogródków działkowych i rekreacyjnych – 1 raz na kwartał w okresie od 1 marca do 31 października, 1 raz
w pozostałym okresie.
4. Pozbywanie się segregowanych odpadów komunalnych z papieru i tektury powinno odbywać się
nie rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na kwartał;
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na kwartał;
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz na kwartał;
4) z ogródków działkowych i rekreacyjnych – 1 raz na kwartał w okresie od 1 marca do 31 października, 1 raz
w pozostałym okresie;
5) z innych nieruchomości – 1 raz na kwartał.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz wyekspolatowany sprzęt elektroniczny
i elektryczny odbierane będą przez przedsiębiorcę przynajmniej 1 raz w roku.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory oraz zużyte opony
należy dostarczyć i gromadzić oddzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nieborów.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości do 30 kg na osobę w danym roku.
8. Informację o miejscach i terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzin pracy punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podawane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nieborów
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami
§ 15. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Nieborów, winny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. Powstające odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
§ 16. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić:
1) ograniczenie masy wytworzonych odpadów komunalnych;
2) ograniczenie
masy
do składowania;

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

i przekazywanych

3) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne;
4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania;
6) świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, korzyści
wynikających z selektywnego zbierania odpadów oraz konsekwencji niewłaściwego postępowania
z odpadami.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. 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.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba, że ze względu
na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych
z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

bądź

2. Deratyzację, o której mowa w ust.1 należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 maja
oraz od 1 do 15 października.
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Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 20. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów traktowane są jako odpady
zmieszane.
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