
UCHWAŁA NR X/74/19
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, 
z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz" 
(Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3364).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

mgr Małgorzata Rosa
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Załącznik do uchwały Nr X/74/19

Rady Gminy Cielądz

z dnia 30 października 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CIELĄDZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cielądz .

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy 
przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie Gminy 
Cielądz, w miejscowości Ossowice nr działki 88/3 i 88/4, zwany w dalszej części Regulaminu "PSZOK".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru, 
na zasadach określonych Regulaminem, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) metali;

3) tworzyw sztucznych;

4) szkła;

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

6) bioodpadów.

2. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania 
do PSZOK następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) wymienionych w § 3 ust. 1;

2) przeterminowanych leków;

3) chemikaliów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) zużytych baterii i akumulatorów;

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7) zużytych opon (max do 120 cm);

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

9) odpadów tekstyliów i odzieży,

10) popiół pochodzący z palenisk domowych.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez 
spalanie węgla, drewna oraz innych materiałów stałych, mogą zbierać selektywnie popiół w okresie grzewczym 
od 15 października do 30 kwietnia.

4. Wyposażenie nieruchomości o których mowa w ust.3 w odpowiedni pojemnik na selektywnie zebrany 
popiół  następuje po uprzednim poinformowaniu przedsiębiorstwa odbierającego odpady.
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5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów wykonywanych przez właściciela 
nieruchomości mogą być wykorzystywane do utwardzania lub naprawy dróg o nawierzchni gruntowej, po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy dróg, lub przekazywane są do PSZOK w ilości do 
300 kg .

6. Przekazanie na PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych powyżej 300 kg na gospodarstwo 
domowe spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe niepowstające w gospodarstwach domowych, wytworzone przez firmy 
budowlane i remontowe, gromadzi się w kontenerach na podstawie odrębnej umowy zawartej przez te firmy 
z przedsiębiorstwem wywozowym.

§ 4. 1.  Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
winien być realizowany w miarę możliwości na bieżąco, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu;

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 
stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego stosowania.

2. 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.

3. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości 
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może 
odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do 
użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających 
ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą 
pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiany oleju, prac 
blacharskich, lakierniczych, itp.

Rozdział 3.
Rodzaje pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości                 
i na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności oraz rozmieszczenia 

i utrzymywania

§ 6. 1.  Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów komunalnych 
stosuje się szczelne pojemniki lub worki wykonane z trwałego materiału, w szczególności metalu lub tworzywa 
sztucznego, wyposażone w klapy, pokrywy lub wiązania, umożliwiające ich zamknięcie oznakowane w sposób 
jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów.

2. Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, 
bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo 
hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

3. Do zbierania odpadów mogą być stosowane pojemniki w całości lub części umieszczone poniżej 
poziomu gruntu, o ile przystosowane są do opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

§ 7. Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oznacza się 
kolorem zgodnym z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19 z dnia 2017.01.04 z poźn zm.).

§ 8. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki 
o pojemnościach od 120 l do 240 l.
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§ 9. 1.  Do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, szkła oraz bioodpadów stosuje się pojemniki lub worki o budowie zapewniającej ochronę 
przed wpływem opadów atmosferycznych i rozwiewaniem. 

2. Do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosuje się wyłącznie pojemniki, 
których konstrukcja umożliwia umieszczanie w nich odpadów w sposób ograniczający możliwość ich 
uszkodzenia lub zniszczenia.

3. Do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje się 
pojemniki umożliwiające zachowanie technicznych warunków ich odbioru.

4. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego, stosuje się pojemniki, wykonane z materiałów niepalnych, o konstrukcji zabezpieczającej odpady 
przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem.

§ 10. 1.  Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności  120 l oraz 240 l;

2) pojemniki (KP) o pojemności 3 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3;

3) kosze uliczne o pojemności 35 l, 45 l, 50 l, 75 l;

4) worki o pojemności 80 l oraz 120 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 4 osoby – w rozmiarze 120 l;

2) 5 - 8 osób – w rozmiarze 240 l;

3) 9 i więcej osób – w rozmiarze 120 l + 240 l.

3. Ustala się minimalną pojemność odpowiednio oznakowanych na poszczególne frakcje pojemników lub 
worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1) 1 - 4 osoby - w rozmiarze 80 l;

2) 5 - 8 osób - w rozmiarze 120 l;

3) 9 i więcej osób - w rozmiarze 80 l + 120 l.

4. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l.

§ 11. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega 
w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, 
okresowych przeglądach, konserwacji oraz ich wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie i nie obejmuje utrzymania w należytym stanie porządkowym 
i sanitarnym miejsc ustawienia pojemników.

Rozdział 4.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie 
sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do 
ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 
bieżących przeglądów i konserwacji a w przypadku ich szkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 
użytkowanie informują o tym fakcie Urząd Gminy.

§ 13. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz 
przystankami komunikacji miejskiej są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady 
i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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§ 14. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia 
wystarczającej - w stosunku do osób w niej uczestniczących - liczby pojemników lub kontenerów do 
gromadzenia odpadów oraz szaletów, a także niezwłocznego posprzątania terenu imprezy wraz z terenem 
przyległym, każdorazowo określanym przez wydającego decyzję administracyjną zezwalającą na organizację 
imprezy.

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 
w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są do ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu 
wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu 
oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością handlową lub 
gastronomiczną.

§ 16. Odbiór odpadów z pojemników służących do ich gromadzenia musi odbywać się w sposób 
systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu 
terenu przyległego, z następującą częstotliwością:

1) bioodpadów - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

2) szkła - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące;

3) papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - nie rzadziej niż 
1 raz w miesiącu;

4) popiół- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia;

5) odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6) odpadów odzieży i tekstyliów oraz przeterminowanych leków - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy 
w roku;

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - nie rzadziej niż 2 razy w roku;

8) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał;

9) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych selektywnych powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 17. Do odbioru przeterminowanych leków służą specjalnie zabezpieczone pojemniki i odpowiednio 
oznakowane.

§ 18. Odpady tekstyliów i odzieży mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i oznakowanych 
pojemnikach.

§ 19. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii i zużytych akumulatorów 
podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory albo do miejsc odbioru tych odpadów 
prowadzonych m.in. przez sprzedawcę. 

§ 20. Papier, szkło i tworzywa sztuczne mogą być zbierane w specjalnych pojemnikach ustawianych 
w zestawach na terenie gminy.

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 
zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu, 
uniemożliwiających ich przepełnienie.

Rozdział 5.
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe

§ 22. 1.  Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby 
nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla 
ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren 
nieruchomości, na której jest utrzymywane.

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.
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4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące 
do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych 
zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone jedynie 
na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów.

§ 23. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 
nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym 
agresywnego psa na terenie nieruchomości.

§ 24. 1.  Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do 
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej

§ 25. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać konie do celów 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, a także króliki, drób oraz pszczoły miodne, pod warunkiem, że:

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku 
pszczół miodnych - urządzenia (ule) przeznaczone do ich utrzymywania;

2) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności dla 
nieruchomości sąsiednich.

2. W celach prowadzenia badań naukowych przez placówki naukowe i jednostki badawcze dopuszcza się 
utrzymanie również innych zwierząt, niż wymienione w ust. 1.

3. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej.

4. 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.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym 
i jesiennym.

3. Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu handlowego przez ministra do 
spraw zdrowia.

4. Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich 
unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
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Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 27. Egzekwowanie obowiązków określonych niniejszym Regulaminem należy do Wójta Gminy Cielądz.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

mgr Małgorzata Rosa
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