UCHWAŁA NR XIX/121/20
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce
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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) i art.4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2010, poz.2020;
z 2020 r. poz.150) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/124/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce oraz Uchwała Nr
XXXII/190/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce oraz Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy
w Dobryszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Dobryszyce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach
Janusz Kwiecień
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Załącznik do uchwały Nr XIX/121/20
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 24 lutego 2020 r.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli
nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury;
2) szkła;
3) tworzyw sztucznych;
4) metali;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
11) zużytych opon;
12) odpadów niebezpiecznych;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
14) tekstyliów i odzieży;
15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
16) popiołów.
2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 6 oraz
odpady zmieszane i popioły podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru w przystosowanych do tego celu
pojemnikach lub workach foliowych.
3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust.1
pkt 7 - 15, uprawnionym podmiotom prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub
przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.
4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być poddane procesowi kompostowania
w przydomowych kompostownikach w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli
nieruchomości.
Rozdział 2.
Uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego
§ 2. 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 .
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2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
Rozdział 3.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawę pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi 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 spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały
eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L);
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów ( L);
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów ( L);
4) pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów (L);
5) pojemniki kontenerowe o pojemności od 3500 litrów (L);
6) pojemniki kontenerowe o pojemności 10000 litrów ( L);
7) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego i tak:
a) NIEBIESKI: oznaczony napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury,
b) ŻÓŁTY: oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady
z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
c) ZIELONY: oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła,
d) BRĄZOWY: oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady, o rozmiarach od 40 do
120 litrów (pojemnik dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi);
8) pojemniki lub worki koloru czarnego z przeznaczenie na zmieszane odpady komunalne;
9) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów (L) do 70 litrów (L).
§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej oraz
nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe od właścicieli jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby – w rozmiarze 110 L;
2) od 3 do 4 osób – w rozmiarze 120 L;
3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 L;
4) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L;
5) więcej niż 12 osób odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając krotności pojemności
podane w pkt 1 do 4.
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§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika w tym worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości segregowanych, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z obszarów zabudowy
jednorodzinnej i wielolokalowej oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe od właścicieli jeżeli z takiego
pojemnika lub worka korzysta:
1) szkło – nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 80 litrów ( L);
2) papier i tektura – nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 litrów (L);
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale 120 litrów (L);

nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze

4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 litrów ( L);
5) popiół - pojemnik- nie więcej niż 10 osób – 120 litrów ( L);
6) w przypadku większej liczby osób odpowiednio do liczby osób uwzględniając krotności pojemności
podanych w pkt od 1 do 4.
§ 7. Ustala się, iż minimalna pojemność kosza ulicznego wynosi 20 litrów ( L).
Rozdział 5.
Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemnik do zbierania odpadów w należytym stanie
sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do
ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników o sposobie korzystania z pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki na odpady powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w czystości miejsc, w których ustawione są
pojemniki do gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości winien zabezpieczyć miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich.
5. Zapisy ust.1 pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio do pojemników ustawionych przy drogach publicznych.
Rozdział 6.
Warunki rozmieszczania pojemników
§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób nie powodujący utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych rozmieszcza się w sposób: umożliwiający
bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników ruchu, przy oznakowanych
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni pozbywać się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się minimalną częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości
objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie
nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - co najmniej raz w miesiącu, z tym
że od kwietnia do października:
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a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu;
2) papier i tekturę gromadzić w pojemnikach, w tym w workach na terenie nieruchomości oraz przekazywać
wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) szkło gromadzić i zbierać w pojemnikach, w tym w workach na terenie nieruchomości przekazywać
wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe gromadzić i zbierać w pojemnikach, w tym
w workach na terenie nieruchomości przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy nie rzadziej
niż raz w miesiącu;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzić i zbierać w pojemnikach, w tym w workach na terenie
nieruchomości przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy nie rzadziej niż raz w miesiącu,
z tym że od kwietnia do października:
a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,
lub kompostować w przydomowych kompostownikach;
6) przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w wyznaczonym punkcie aptecznym lub w Urzędzie Gminy Dobryszyce do specjalistycznych pojemników
nie rzadziej niż raz na rok;
7) chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin, środki owadobójcze, należy
systematycznie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobryszycach przy ul.
Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej niż raz na rok;
8) zużyte baterie i akumulatory należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A, a dodatkowo baterie do pojemników znajdujących się na
terenie Urzędu Gminy w Dobryszycach nie rzadziej niż raz w roku;
9) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A nie rzadziej jednak niż raz na rok lub do
punktów mobilnych tj. pojazdów podmiotów uprawnionych do odbierania wyżej wymienionych odpadów
spod nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem zbiórki;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdującego się w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej jednak niż raz
na rok lub do punktów mobilnych tj. pojazdów podmiotów uprawnionych do odbierania wyżej
wymienionych odpadów spod nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem
zbiórki;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia robót,
które nie wymagały pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) przekazywać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A,
nie rzadziej jednak niż raz w roku;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót , które wymagały pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) są zbierane, transportowane, odbierane zgodnie z umową zawartą przez
właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym;
13) odpady niebezpieczne należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajdującego się w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej jednak niż raz w roku;
14) odpady z tekstyliów i odzieży należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych znajdującego się w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej jednak niż raz
w roku;
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych , powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki, stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do Punktu
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Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych
Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej niż raz w roku;

znajdującego
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16) zużyte opony przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się
w Dobryszycach przy ul. Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej jednak niż raz na rok lub do punktów
mobilnych tj. pojazdów podmiotów uprawnionych do odbierania wyżej wymienionych odpadów spod
nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem zbiórki;
17) popioły zbierać i gromadzić w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy raz
w miesiącu w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia każdego roku, raz na dwa miesiące w okresie od
01 maja do 31 października każdego roku.
3. Odpady komunalne nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi, takie
jak złom metali, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne itp. właściciele nieruchomości mogą dostarczyć
samodzielnie na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze .
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzenia do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do
ilości ścieków i pojemności zbiorników.
5. Kosze uliczne opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż raz na tydzień.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawania 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 przekazanych do składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 12. 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 10.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i zwartej
zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych
z chowem zwierząt w sposób niepowodujących zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawianych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Id: 1C60428E-5A62-4C45-8845-354CF6603C1A. Podpisany

Strona 5

Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 14. 1. Wyznacza się obszary podlegające deratyzacji na terenie Gminy Dobryszyce:
1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
3) obszary zabudowane budynkami usługowymi;
4) obszary zabudowane budynkami użyteczności publicznej;
5) obszary zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź składowania produktów rolno spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Deratyzację przeprowadza się w razie wystąpienia takiej potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku,
w okresie od 1 maja do 15 maja oraz od 1 do 15 października w ilości i według instrukcji stosowania danego
preparatu.
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