UCHWAŁA NR XVIII/135/2016
RADY GMINY CZARNOCIN
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Czarnocin
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin”, określający
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/123/2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013
r. poz. 2401).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Czarnocin
Anna Janiczek
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/135/2016
RADY GMINY CZARNOCIN
z dnia 27 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY CZARNOCIN
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku
publicznego.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie swoich
nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych według rodzajów: niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, papier i tektura, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, ulegające biodegradacji;
2) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości
służących do użytku publicznego przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w sposób
niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, z częstotliwością dostosowana do konieczności
utrzymania czystości i porządku oraz występujących warunków atmosferycznych.
§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się na terenie nieruchomości tylko
wtedy, gdy czynności te nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. Powstające ścieki, z wyłączeniem paliw,
olejów i smarów będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, może odbywać się na terenie
nieruchomości tylko wtedy, gdy czynności te nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska, a zużyte części i
materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych przeznaczone są:
1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;
2) kontenery KP 5, KP 7, KP 10 o pojemności od 5 m3 do 10 m3;
3) kosze przydrożne, na przystankach komunikacji zbiorowej, na skwerach i parkach o pojemności od 10 l do
60 l;
4) worki foliowe (LDPE).
§ 4. 1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych winny spełniać obowiązujące normy.
2. Pojemniki muszą być oznakowane nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy.
3. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich
użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
4. Kosze, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 3, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.
§ 5. 1. Pojemniki o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 zapewnia firma wyłoniona przez Gminę w przetargu.
2. Rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie nieruchomości:
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1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa pojemniki o pojemności 120-240 l;
2) zabudowa wielorodzinna pojemniki o pojemności 120-1100 l, a także kontenery KP 5, KP 7, KP 10 o
pojemności od 5 m3 do 10 m3.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych):
1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o pojemności 120 l;
2) w zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne winny być gromadzone w pojemnikach przeliczając 0,12
m3 na rodzinę.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są dostosować
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy i
częstotliwość odbioru:
1) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na
każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 l;
3) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l;
4) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l;
5) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m3 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l;
11) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz co najmniej jednego pojemnika na odpady minimum 60 l.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie
sanitarnym.
2. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy –
przynajmniej raz w miesiącu:
a) w zabudowie jednorodzinnej -przynajmniej raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej- co dwa tygodnie;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, popiół przekazywać
wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – przynajmniej raz w miesiącu:
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a) zabudowie jednorodzinnej- przynajmniej raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej- co dwa tygodnie;
3) odpady wielkogabarytowe, należy wystawić zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, przed wejściem na
nieruchomość lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Czarnocinieprzynajmniej raz w roku;
4) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy
przekazywać do punktów zbiórki wskazanych przez Urząd Gminy Czarnocin na terenie gminyprzynajmniej raz w roku;
5) odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach lub workach
przeznaczonych na gruz dostarczonych przez Firmę, w której zamówiono usługę lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Czarnocinie-przynajmniej raz w roku;
6) odpady zielone-przynajmniej raz w miesiącu.
§ 10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów przez wystawienie pojemników lub
worków na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 11. Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, o których mowa w §7 zobowiązani są zawrzeć umowę
na odbieranie odpadów komunalnych z Firmą odbierającą odpady, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
250).
§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe
przynajmniej co pół roku oraz każdorazowo w przypadku zagrożenia przepełnienia się zbiornika i groźby
wylania się ich na powierzchnię.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawaniu 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 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i wszelkich
środków ostrożności w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami i uciążliwością tych zwierząt dla ludzi
poprzez stały dozór nad tymi zwierzętami.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)prowadzenia psów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego na smyczy i w kagańcu chyba,
że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione;
2)niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z
psów przewodników oraz osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia im usunięcie takich
zanieczyszczeń;
3)dołożenia starań w celu zapobiegania przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta domowe terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak: place zabaw i gier oraz piaskownic dla dzieci;
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4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia i jego
przebywaniem bez opieki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem:
1)zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki
nad tymi zwierzętami;
2)zapewnienia odpowiednich instalacji do gromadzenia i usuwania nieczystości powodowanych
utrzymywaniem tych zwierząt;
3)utrzymywania tych zwierząt w sposób zapewniający ich dobrostan;
4)utrzymywania tych zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi i w sposób
zapewniający minimalizację uciążliwości powodowanych przez te zwierzęta w stosunku do otoczenia.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach, które są oznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny wyłączone z produkcji rolnej.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno- spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Deratyzację, o której mowa w ust.1, należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15
kwietnia, oraz od 1-15 października.
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