
 

 

UCHWAŁA NR III/33/18 

RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2018 r. poz. 1454, poz. 1629), po zasięgnię-

ciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń, stanowiący załącz-

nik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/234/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 2593, 

poz. 4520; z 2017 r. poz. 2973). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu 

 

 

Tomasz Akulicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2019 r.

Poz. 213



Załącznik do uchwały Nr III/33/18 

Rady Miejskiej w Wieluniu 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIELUŃ 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości po-

przez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i postępowania z nimi zgodnie z wytycznymi 

niniejszego regulaminu; 

2) udostępnienie pojemników i worków ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi, na czas odbierania tych 

odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające 

swobodny do nich dojazd; 

3) 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; 

4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 

powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków. 

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieru-

chomości wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w 

urządzeniach do tego przeznaczonych (łapacz oleju, odstojnik). 

§ 3. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) przeterminowanych leków; 

2) chemikaliów; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

7) zużytych opon; 

8) papieru i tektury; 

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego; 

10) tworzywa sztucznego; 

11) opakowań wielomateriałowych; 

12) metali; 

13) odpadów zielonych; 
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14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biode-

gradacji. 

2. Pozostałość po segregacji odpadów komunalnych nie może zawierać rodzajów odpadów wymienionych 

w ust. 1. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 13-14 na obszarach nieruchomości zabudowy zagro-

dowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy – altany śmietnikowej mogą być 

zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, mogą być zbierane i odbierane łącznie podczas 

ulicznej zbiórki odpadów. 

6. W przypadku nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów, poszczególne frakcje 

odpadów należy wystawić w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem przed odbiorem, który będzie 

się rozpoczynał o godzinie 7.00. 

§ 4. 1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Wieluń. 

2. Odpady chemikaliów należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych. 

3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy: 

1) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności pu-

blicznej wskazanych przez Gminę Wieluń; 

2) przekazywać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów; 

3) przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazy-

wać: 

1) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu; 

2) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

3) do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zarejestrowanych w Głównym Inspek-

toracie Ochrony Środowiska; 

4) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne podczas ulicznej zbiórki odpadów. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony powstające w gospodarstwach domowych należy przeka-

zywać: 

1) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

2) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne podczas ulicznej zbiórki odpadów. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagają-

cych pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty należy przekazywać indy-

widualnie własnym transportem do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dopusz-

cza się możliwość wykonania odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych od poszczególnych właścicieli 

nieruchomości przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, na podstawie indywidualnej umowy 

pomiędzy stronami. 

7. Odpady zielone - sposoby postępowania: 

1) przekazywanie indywidualnie własnym transportem do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych; 

2) odbiór od poszczególnych właścicieli bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne, na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy stronami; 
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3) na terenie zabudowy wielorodzinnej z wspólną zbiorczą zastawą - altaną śmietnikową odbiór od poszcze-

gólnych właścicieli bezpośrednio z nieruchomości; 

4) na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz z obszarów nieruchomości na których nie zamiesz-

kują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbiór od poszczególnych właścicieli bezpośrednio z nie-

ruchomości wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi 

biodegradacji łącznie jako bioodpady; 

5) na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji 

można poddać we własnym zakresie procesowi kompostowania pod warunkiem, że nie będzie to powodo-

wać uciążliwości dla otoczenia. 

8. Odpady, o których mowa w ust. 4 oraz 5 będą odbierane z miejsc przed wejściem na teren nieruchomości 

na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy – 

altany śmietnikowej oraz miejsc wyznaczonych koło zastaw – altan śmietnikowych na terenach zabudowy wie-

lorodzinnej z wspólną zastawą – altaną śmietnikową. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbio-

ru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odbiór tych odpadów będzie prze-

prowadzony raz na pół roku w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

9. Harmonogram odbioru odpadów zatwierdzony przez Burmistrza Wielunia ma obowiązek dostarczyć po-

szczególnym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. 

10. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na te-

renie gminy Wieluń są dostępne pod adresem internetowym www.wielun.pl. 

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 

§ 5. 1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje pojemników oraz wor-

ków i ich minimalną pojemność: 

1) pojemniki o pojemności od 110/120 litrów; 

2) kontenery o pojemności od 3,5 m3; 

3) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów; 

4) worki o pojemności 120 litrów. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz być 

ustawione w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, 

określonej w rozdziale 3. 

3. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (w przypadku prowadzenia 

zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów) powinna wynosić minimum: 

1) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy 

– altany śmietnikowej w zależności od liczby zamieszkujących jej osób: 

a) od 1 osoby do 4 osób - 120 litrów, 

b) od 5 osób do 8 osób - 240 litrów, 

c) od 9 osób do 12 osób - 240 litrów + 120 litrów, 

d) powyżej 12 osób - odpowiednio od liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w lite-

rze a-c; 

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą – altaną śmietnikową w zależności od liczby 

zamieszkujących jej osób: 

a) od 10 osoby do 15 osób - 2 x 240 litrów, 

b) od 15 osób do 25 osób - 1100 litrów, 
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c) od 26 osób do 50 osób - 1100 litrów + 2 x 240 litrów, 

d) powyżej 50 osób - odpowiednio od liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w lite-

rze a-c; 

3) na obszarach nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

a) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, 

uczelniach, 

b) 20 litrów na 1 łóżko/w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach, domach po-

mocy społecznej, 

c) 120 litrów na każdych 10 pracowników/w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, ma-

gazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecz-

nicach, aptekach pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z za-

strzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 

120 litrów, 

d) 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych 

punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) 10 litrów na 1 pracownika/w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami ty-

pu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów wi-

nien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

f) 10 litrów na jednego pracownika/w punktach handlowych innych niż wskazane w literze e, z zastrzeże-

niem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 li-

trów oraz co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu, 

g) 10 litrów na 1 działkę/w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, 

poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 litrów na 1 działkę, 

h) 10 litrów na 1 pracownika/w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach z zastrzeżeniem iż 

każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego 

terenu. 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki o następującej po-

jemności i kolorystyce: 

1) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy 

– altany śmietnikowej: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – pojemniki o pojemności 240 lub 120 litrów 

w kolorze żółtym oraz worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów z 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Minimalna ilość pojemników przypadająca na każdą nierucho-

mość to 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

b) papier i tekturę – worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów z 

napisem „Papier”, 

c) szkło - pojemniki o pojemności 120 litrów w kolorze zielonym z napisem „Szkło”. Minimalna ilość po-

jemników przypadająca na każdą nieruchomość - 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji oraz odpady 

zielone - pojemniki o pojemności 240 lub 120 litrów w kolorze brązowym z napisem „Bio”. Minimalna 

ilość pojemników przypadająca na każdą nieruchomość - 1 pojemnik 120 litrów. W przypadku korzysta-

nia przez właściciela nieruchomości z przydomowego kompostownika posiadanie ww. pojemnika nie 

jest wymagane; 

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą - altaną śmietnikową - odpady zbierane selek-

tywnie w gniazdach zbiórki selektywnej: 
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a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 

od 1100 litrów z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Minimalna ilość pojemników przypadająca na 

każdą nieruchomość - 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

b) papier i tekturę - pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności od 1100 litrów z napisem „Papier”. Mi-

nimalna ilość pojemników przypadająca na każdą nieruchomość - 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

c) szkło - pojemniki w kolorze zielonym o pojemności od 1100 litrów z napisem „Szkło”. Minimalna ilość 

pojemników przypadająca na każdą nieruchomość - 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, po-

jemniki o pojemności 240 litrów w kolorze brązowym z napisem „Bio” w ilości minimalnej zależnej od 

liczby osób przypadających na jedną zastawę - altanę śmietnikową: 

- do 25 osób – 1 sztuka, 

- do 50 osób – 2 sztuki, 

- do 100 osób – 4 sztuki, 

- powyżej 100 osób – odpowiednio do liczby osób przypadających na jedna zastaw - altanę śmietniko-

wą, uwzględniając ilości pojemników podane powyżej; 

3) z obszarów nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – pojemniki o pojemności od 120 litrów w 

kolorze żółtym oraz worki o odpowiedniej wytrzymałości w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów z 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Minimalna ilość przypadająca na każdą nieruchomość to 1 po-

jemnik lub 1 worek o pojemności 120 litrów, 

b) papier i tekturę - pojemniki o pojemności od 120 litrów w kolorze niebieskim oraz worki o odpowiedniej 

wytrzymałości w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów z napisem „Papier”. Minimalna ilość przy-

padająca na każdą nieruchomość to 1 pojemnik lub 1 worek o pojemności 120 litrów, 

c) szkło - pojemnik o pojemności od 120 litrów w kolorze zielonym z napisem „Szkło”. Minimalna ilość 

przypadająca na każdą nieruchomość to 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji oraz odpady 

zielone - pojemniki o pojemności od 120 litrów w kolorze brązowym z napisem „Bio”. Minimalna ilość 

przypadająca na każdą nieruchomość to 1 pojemnik o pojemności 120 litrów. 

5. Dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości pojemników o których mowa w ust. 4 w innej 

kolorystyce niż wymagana pod warunkiem trwałego zamieszczenia na nich napisu typu „Szkło”, „Metale i 

tworzywa sztuczne”, „Bio”, „Papier” (np. w formie naklejki), do zbierania jakiego odpadu dany pojemnik jest 

przeznaczony. 

§ 6. W zabudowie wielorodzinnej ze względu na ograniczenia terenu przeznaczonego na zastawy śmietni-

kowe dopuszcza się zmniejszenie ilości lub pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych wraz z zwiększeniem częstotliwości ich opróżniania. 

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej zastawy – 

altany śmietnikowej: 

a) odpady zbierane selektywnie u źródła: 

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc zgodnie z harmonogra-

mem odbioru dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 
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- papier i tekturę - raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez przedsiębior-

cę odbierającego odpady komunalne, 

- szkło - raz na kwartał zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji oraz odpady 

zielone: 

- z terenu miasta - raz na dwa tygodnie, 

- z terenów wiejskich – co najmniej raz na miesiąc, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - 

raz na pół roku w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 

b) odpady zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów): 

- z terenu miasta - raz na dwa tygodnie, 

- z terenów wiejskich – co najmniej raz na miesiąc; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą - altaną śmietnikową: 

a) odpady zbierane selektywnie z gniazd zbiórki selektywnej: 

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

- papier i tekturę - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

- szkło - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - 

raz na pół roku w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 

c) odpady zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów): 

- z terenu miasta nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

- z terenów wiejskich - raz na dwa tygodnie, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji 

- z terenu miasta nie rzadziej niż raz na tydzień, 

- z terenów wiejskich - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, 

e) odpady zielone - dwa razy w miesiącu w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia (w miesiącu kwietniu i 

grudniu po 1 raz) poprzez zgłoszenie do podmiotu odbierającego; 

3) z obszarów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

a) odpady zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów) - 

nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) odpady zbierane selektywnie - zgodnie z umową na odbiór odpadów komunalnych podpisaną z przed-

siębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 1 oraz w przypadku obszarów z zabudową wielorodzinną z wspólną zastawą - altaną śmietnikową z czę-

stotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. 

3. Opróżnianie koszy znajdujących się przy ulicach, na placach, w parkach oraz na przystankach odbywa 

się zgodnie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu. 

§ 8. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do ich opróżnia-

nia w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się tych urządzeń oraz gwarantując zachowanie 

czystości i porządku na nieruchomości, z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy na kwartał. 
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Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 9. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmu-

jące: 

1) zapobieganie powstawania odpadów; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami ko-

munalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych; 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miej-

scach do tego nieprzeznaczonych. 

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku 

§ 10. 1. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do użytku wspólnego zobowią-

zane są do bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń, a w szczególności odchodów pozostawionych przez te 

zwierzęta. Dopuszcza się umieszczanie odchodów w koszach na odpady pod warunkiem, że są zebrane w to-

rebkach foliowych. 

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 6 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji  

rolniczej w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych  

nieruchomościach 

§ 11. 1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na obszarach zabudowy wielorodzinnej, te-

renach przemysłowych oraz na obszarze obejmującym tereny w granicach wyznaczonych ulicami: Sieradzka, 

Głowackiego, Krakowskie Przedmieście, Piłsudskiego, Kopernika. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospo-

darskich pod następującymi warunkami: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki, 

zgodnych z normami dla danego gatunku zwierząt; 

2) zapewnienia odpowiednich instalacji i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu, 

by nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) utrzymania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości. 

Rozdział 7 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 12. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej; 

3) nieruchomości zabudowane budynkami zamieszkania zbiorowego; 

4) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi. 

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku 

w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada. 

3. Na obszarach o których mowa w ust. 1 pkt 4 deratyzację przeprowadza się w ciągu jednego tygodnia od 

zaistnienia takiej potrzeby. 
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