
UCHWAŁA NR XXXII/223/13
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21), po zasięgnięciu opinii powiatowego 
inspektora sanitarnego, Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 

§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXIV/159/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 maja 2008r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 228, poz. 2058); 

2) Uchwała Nr XXX/200/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Lutomiersk 

Tadeusz Rychlik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/223/13 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lutomiersk w szczególności dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) odpady opakowaniowe lekkie to opakowania wykonane z plastiku, papieru, metalu, 

aluminium, wielomateriałowe; 

2) przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego 
wpis w rejestrze działalności regulowanej Gminy Lutomiersk na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Lutomiersk na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

3) stawka niższa opłaty – stawka pobierana od właściciela nieruchomości zamieszkałej za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny; 

4) stawka wyższa opłaty – stawka pobierana od właściciela nieruchomości zamieszkałej za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 
nieselektywny. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 

Id: AD044260-0001-4604-AEC1-962FF33C8619. Podpisany Strona 1



1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 4, 
urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości następujących odpadów komunalnych: 
a) papier, 
b) metal, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) szkło, 
f) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone, 
g) przeterminowane leki, 
h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 
i) zużyte baterie i akumulatory, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) odpady wielkogabarytowe, 
l) odpady budowlano – rozbiórkowe, 
m) zużyte opony, 
n) odpady komunalne zmieszane; 

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie 
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym 
Regulaminie; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 
przedsiębiorstwu wywozowemu w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów; 

6) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub jeżeli brak sieci 
kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 
bytowych; 

7) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia 
przekazania jej do eksploatacji; 

8) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki 
i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy 
wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu 
(Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033); 

9) utrzymywanie pojemników na odpady, a także ich otoczenia w takim stanie sanitarnym, 
technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód 
i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników; 

10) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków; 

11) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich 
przedsiębiorstwu wywozowemu, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 

12) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji , z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych 
(Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202); 

13) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, 
lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, 
w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie 
zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte 
błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby 
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utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie 
samochodów; Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po 
ustaniu przyczyn jego zastosowania; 

14) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części 
nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r., Nr 74 poz. 836); 

15) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, 
rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami 
prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

16) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193 poz. 1287), przez 
umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz 
zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd; 

17) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami 
chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009r., Nr 151 poz. 1220), ani obszarami leśnymi , ani gruntami pod wodami, ani 
obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia 
z wykoszoną trawą; 

18) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego; 

19) utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych; 

20) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach i na 
terenie nieruchomości w stanie drożności i wykoszenia; 

21) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod 
mostami i wiaduktami, itp.; 

22) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz 
budynków; 

23) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, 
a więc: 
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że 

powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

c) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

24) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie 
płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na 
terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko 
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są 
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; 

25) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 
gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 
lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033); czyli na 
podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności 
umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 
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26) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, 
kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych 
i prawnych; 

27) utrzymywania nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu 
komunikacyjnego (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego 
korzystania z pasa drogowego; 

28) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu 
przeznaczonych; 

29) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, 
placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich; 

30) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie 
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w ustawie o odpadach; 

31) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 
7 i 8 niniejszego Regulaminu. 

§ 4. 1. Na terenie gminy Lutomiersk biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości 
i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków 
a także w pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, 
wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji 
niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego oraz spalenie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami 
i urządzeniami w okresie od 15 października do 15 kwietnia, jeżeli spalanie to nie narusza 
odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów; 

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, 
punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych, 
pojemników innych właścicieli oraz na tereny leśne, rowy przydrożne i inne tereny nie 
wyznaczone do składowania odpadów; 

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów 
zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania 
reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. 
hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, 
przystanków, roślinności itp.; 

4) malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami; 

5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

6) zakopywania padłych zwierząt; 

7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów szczególnie w miejsca do tego 
nieprzeznaczone; 

8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 
nieruchomości; 

10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości; 

11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem 
składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego 
wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.); 

12) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny 
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 

13) składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą 
o odpadach. 

2. Prowadzenie akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych 
lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu. 

3. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią ilość pojemników na 
odpady stałe oraz zapewnienie odpowiedniej liczby toalet; 

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, nie 
później niż w ciągu 48 godzin; 

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało w związku 
z imprezą. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości (użytkownicy), na których znajdują się przeznaczone 
dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek: 

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej 
piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające 
przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek; 

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki 
informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz 
z numerem telefonu; 

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku lub każdorazowo 
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi 
zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających; 

2. Właściciele (użytkownicy) nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla 
dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci 
w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym. 

§ 6. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po 
obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez 
których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają 
obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku. 

§ 7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek: 
1) zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, określającą ilość 

odpadów komunalnych usuwanych z danej nieruchomości oraz częstotliwość 
usuwania odpadów przy uwzględnieniu zapisów niniejszego regulaminu; 

2) wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w niniejszym regulaminie 
poprzez zakup, dzierżawę lub najem od przedsiębiorstwa wywozowego lub w inny 
sposób ustalony w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym. 

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów 

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów: 
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1) pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek zapewnić właściciel 
nieruchomości; 

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia 
odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.); 

3) jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być 
one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady 
gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne; 

4) odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach 
służących gromadzeniu odpadów komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych 
pojemnikach lub miejscach.Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają 
przepisy odrębne. 

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie utworzony 
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działają zlokalizowane na 
terenie gminy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w których gromadzić 
będzie można odpady szklane oraz odpady opakowaniowe lekkie. 

3. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
szklanych oraz odpadów opakowaniowych lekkich oraz lokalizacja i godziny otwarcia 
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaną zamieszczone na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu. 

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady zbierania odpadów komunalnych i ich odbioru: 

1) odpady komunalne powinny być zbierane selektywnie; 

2) odpady szklane należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do tego celu 
oznaczonych kolorem pomarańczowym znajdujących się na posesji; 

3) odpady opakowaniowe lekkie należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do tego 
celu oznaczonych kolorem żółtym znajdujących się na posesji; 

4) odpady komunalne zmieszane (pozostałości z sortowania) powinny być zbierane do 
pojemników przeznaczonych do tego celu oznaczonych kolorem zielonym znajdujących 
się na posesji; 

5) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania ulegające biodegradacji 
należy zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniku znajdującym się na 
terenie nieruchomości; 

6) papier, metal winny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywane 
do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy 
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z póź. zm.) 
do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do 
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

8) odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane 
będą przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji raz w roku; 

9) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych typu: 
akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin winny być zbierane 
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selektywnie i poddawane utylizacji lub zagospodarowaniu na podstawie odrębnych 
przepisów; 

10) zużyte baterie mogą być gromadzone w specjalnych pojemnikach w placówkach 
oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz 
w innych obiektach użyteczności publicznej; w specjalnych pojemnikach w punktach 
handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie sprzedaży baterii 
lub w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

11) przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych 
w punktach aptecznych bądź w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych; 

12) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (w ilości do 2m3 rocznie od nieruchomości 
zamieszkałej), które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty zostaną 
odebrane przez przedsiębiorstwo wywozowe w ramach wnoszonej przez właściciela 
opłaty. Odpady nie spełniające tej definicji właściciel nieruchomości ma obowiązek 
zagospodarować we własnym zakresie. Ponadto w/w odpady muszą zostać załadowane do 
odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel 
nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik 
w przedsiębiorstwie wywozowym. 

2. Uważa się że właściciel nieruchomości zamieszkałej gromadzi odpady 
w sposób selektywny jeżeli segreguje odpady i wrzuca odpady zmieszane, szkło, odpady 
opakowaniowe lekkie do odpowiednich pojemników umieszczonych w granicach swojej 
nieruchomości, natomiast papier, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, leki, baterie gromadzi w sposób określony w niniejszym regulaminie. 
Odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywuje na 
kompostowniku znajdującym się na terenie nieruchomości. W tym przypadku do 
ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje się stawkę niższą. 

3. Inny sposób gromadzenia odpadów zostanie uznany za gromadzenie odpadów 
w sposób nieselektywny. Do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuje się stawkę wyższą. 

4. W przypadku gromadzenia odpadów niezgodnie ze złożoną deklaracją tj. 
gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny przedsiębiorstwo wywozowe odbierze 
odpady z tych pojemników, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej 
gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane 
(gromadzone w sposób nieselektywny). 

§ 11. 1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które 
uległy zabrudzeniu, należy umyć przed złożeniem do pojemnika. 

2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je 
ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość. 

3. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść 
przed złożeniem do pojemnika. 

4. Odpady zebrane selektywnie odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz 
z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z harmonogramem ustalonym 
z przedsiębiorstwem wywozowym. 

§ 12. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, 
a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych; 

Id: AD044260-0001-4604-AEC1-962FF33C8619. Podpisany Strona 7



2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia 
właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorstwa wywozowego, z którym 
podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia; 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji; 

4) pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać 
wymogi określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz 
w odrębnych przepisach, a ponadto: 
a) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste, 
b) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie; powinny być przykryte siatką 

w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 
terenu; 

5) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale Rady Gminy 
Lutomiersk w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych; 

6) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych 
oraz nieczystości płynnych pracownicy przedsiębiorstwa wywozowego mają obowiązek 
natychmiast usunąć; 

7) przedsiębiorstwo wywozowe ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów 
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych 
harmonogramem. 

§ 13. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, 
usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do 
gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich 
opróżniania; 

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu 
działalności w danym dniu; 

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) selektywnego gromadzenia odpadów. 

§ 14. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, 
gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów 
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących 
z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury 
opakowanioweji nie opakowaniowej w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych nie wolno wrzucać: 

a) kalki technicznej, 
b) opakowań z zawartością np żywnością, wapnem, cementem itp., 
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 
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4. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego 
i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
b) luster, 
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 
e) szyb samochodowych. 

5. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
lekkich nie wolno wrzucać: 

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych. 

6. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać 
metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą. 

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 

§ 15. 1. Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia 
nieruchomości w odpowiednie rodzaje pojemników opisanych poniżej w niniejszym 
paragrafie, w ilości zapewniającej możliwość gromadzenia odpadów komunalnych 
w granicach nieruchomości zamieszkałej przy założeniu, że w ciągu 1 miesiąca 
kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości zamieszkałej gromadzona ilość odpadów 
komunalnych wynosi 0,07 m3 (70 litrów) na mieszkańca . 

2. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych 
pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m³ (120 l); 

2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,24 m³ (240 l); 

3) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l); 

4) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych 
o pojemności od 0,02 m³ (20 l); 

5) w przypadku prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowych właściciel nieruchomości 
ma obowiązek zgłosić firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego 
do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót. 

3. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l); 

2) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l); 

3) w ogólnodostępnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m³ , pojemniki na odpady opakowaniowe lekkie 
od 1,5 m³; 

4) w obiektach użyteczności publicznej o pojemności od 0,12 m³ (120 l). 

4. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie 
do tego celu przeznaczonych, oznaczonych kolorem: 

1) żółtym - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe lekkie; 
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2) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło; 

3) zielonym - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane; 

4) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło – pojemniki w ogólnodostępnych Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) żółtym - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe lekkie - pojemniki 
w ogólnodostępnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym sklepów, punktów handlowych, 
punktów gastronomicznych, kiosków itp.) są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, ilość pojemników i ich wielkość musi 
zapewnić odbiór wytworzonych odpadów komunalnych w prawidłowy sposób. Określa się 
minimalną ilość i wielkość – 1 pojemnik 120l. 

§ 16. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości 
winny być ustawione w miejscach wyznaczonych na ten cel. Sposób ustawienia pojemników 
nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości i mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa 
wywozowego swobodny dojazd i swobodne dojście pracowników przedsiębiorstwa 
wywozowego do koszy, pojemników w terminach odbioru odpadów komunalnych. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także dostępu do zbiorników służących do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. 

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 
nieruchomości. 

5. Zakazuje się magazynowania odpadów poza pojemnikami na terenie nieruchomości. 

6. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być 
one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych, w oddzielnych 
pojemnikach zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. 

7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do gromadzenia 
odpadów w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Zobowiązany jest także do 
utrzymania czystości wokół pojemnika. 

§ 17. Zobowiązuje się każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości do 
wyposażenia nieruchomości w kompostownik. Kompostowanie odpadów nie może stanowić 
uciążliwości zapachowych dla sąsiedniej nieruchomości. 

§ 18. Właściciele sklepów, punktów handlowych, punktów gastronomicznych, kiosków 
itp. zobowiązani są do ustawienia koszy ulicznych przed użytkowanymi lokalami 
i zapewnienia ich opróżnianie. 

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 19. 1. Wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie 
z harmonogramem, z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

2. Wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w terminach 
ustalonych w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym, z częstotliwością nie rzadziej niż 
1 raz w miesiącu. 

3. Informacja o harmonogramach wywozu odpadów będzie udostępniona również na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu. 
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§ 20. 1. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością 
gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, 
zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

2. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania 
gleby, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, urządzeń 
melioracyjnych i odwadniających drogi. 

3. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bezodpływowego (szamba) lub 
podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego czy innego 
nielegalnego zrzutu ścieków upoważnione służby mogą dokonać kontroli w celu stwierdzenia 
stanu technicznego szamba, czy też ustalenia sposobu nielegalnego zrzutu ścieków. 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren nieruchomości 
upoważnionym służbom – funkcjonariuszom Policji, przedstawicielom Urzędu Gminy, 
Nadzoru Budowlanego, w celu przeprowadzenia kontroli. 

§ 21. 1. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i zieleńcach odpady 
komunalne gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości 
pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów, opróżnianych w sposób 
zapewniający ich nieprzepełnienie. 

2. Przed sklepami, punktami handlowymi, punktami gastronomicznymi, kioskami itp. 
Właściciele obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia ich opróżniania. 
Częstotliwość minimalna opróżniania tych pojemników ustala się na poziomie nie rzadziej niż 
1 raz w miesiącu. 

3. Organizatorzy imprez, spotkań o charakterze publicznym są zobowiązani do utrzymania 
porządku i czystości na obszarze, gdzie się one odbywają, poprzez: 

1) wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią liczbę pojemników na odpady 
oraz przenośnych sanitariatów; 

2) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.; 

3) zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 22. Na przedsiębiorstwo wywozowe nakłada się obowiązek: 

1) wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków; 

2) wywożenia zmieszanychodpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Łódzkiego. 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 23. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów 
komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb 
(opakowań). 

§ 24. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów 
segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli 
nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny . 
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Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 25. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub 
uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać 
je na terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących 
warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras 
dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób 
agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, 
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma 
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić 
zagrożenie dla ludzi. 

5. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 
wydostanie się psa na zewnątrz; 

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci; 

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, 
lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych 
obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów 
przewodników osób niewidomych); 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego 
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
§ 26. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów 
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości 
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

Id: AD044260-0001-4604-AEC1-962FF33C8619. Podpisany Strona 12



Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie 
swojej nieruchomości. 

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu 
pierwszego miesiąca wiosny i jesieni. 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 28. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 
sprawuje Wójt Gminy Lutomiersk. 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Lutomiersk 

Tadeusz Rychlik
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