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UCHWAŁA NR XXIV/159/08 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 26 maja 2008 r. 
 
 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Lutomiersk 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) 
Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1. Przyjmuje się po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pabianicach „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Lutomiersk”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/107/99 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 września 
1999 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy 
Lutomiersk”. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik do  
Uchwały Nr XXIV/159/08 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 26 maja 2008 r. 

 
 
 

REGULAMIN  
UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK 
 
 
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk, zwany 
dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lutomiersk, a w szczególności: 
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 
2) rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a takŜe warunki 
rozmieszczania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych  
do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku; 

7) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej, w tym takŜe zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach  
lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania; 
 
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) firmie wywozowej - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, posiadającego wydane przez Wójta Gminy Lutomiersk zezwolenie  
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych; 

2) miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych - rozumie się przez  
to instalację posiadającą zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, w szczególności moŜe to być składowisko, kompostownia, 
spalarnia, sortownia, instalacja przerobu odpadów wielkogabarytowych, remontowych, 
surowców wtórnych, stacja zlewna; 
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3) odbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to działania prowadzące  
do zmiany posiadacza odpadów zebranych i umieszczonych w urządzeniach do ich 
zbierania, na posiadacza odpadów, który dokona ich przekazania do miejsc odzysku  
lub unieszkodliwiania; 

4) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące  
od innych wytwórców opadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, 
które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych; 

6) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

7) odpadach z działalności gospodarczej - rozumie się przez to odpady powstające w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) odpadach komunalnych mających wartość surowcową - rozumie się przez to odpady 
nadające się do powtórnego wykorzystania np. makulatura, tworzywa sztuczne, metale 
itp.; 

9) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń 
naukowych w zakresie medycyny; 

10) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku  
z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a takŜe  
w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;  

11) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to kaŜdego, kto faktycznie włada odpadami 
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną)  
z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa 
się, Ŝe władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się  
na nieruchomości; 

12) przystanku komunikacyjnym - rozumie się przez to obiekt drogowy przeznaczony  
do przebywania pasaŜerów oczekujących na przyjazd pojazdów zbiorowej komunikacji 
publicznej, wydzielony krawęŜnikiem lub oznakowaniem poziomym, a takŜe obszar 15 m 
przed i za tablicą znaków drogowych o numerach D-15 i D-17 oraz do 5 m szerokości; 

13) selektywnej zbiórce odpadów komunalnych u źródła - rozumie się przez  
to segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania oraz umieszczanie 
wysegregowanych odpadów w urządzeniach do zbierania odpadów; 

14) punktach selektywnego gromadzenia odpadów - rozumie się przez to miejsca,  
w których ustawione są pojemniki ogólnodostępne przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

15) urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to pojemniki, 
kontenery a takŜe worki z tworzyw sztucznych lub z materiałów biodegradowalnych;  

16) właścicielach nieruchomości - rozumie się takŜe przez to takŜe współwłaścicieli, 
uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne osoby i podmioty władające 
nieruchomością; jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,  
w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości 
obciąŜają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeŜeli 
zarząd nie został wybrany;  

17) nieczystości ciekłych rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych; 



 4 

18) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

19) zbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to kaŜde działanie,  
w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku  
lub unieszkodliwiania. 

 
§ 3. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomości, 
2) wykonawców robót budowlanych, 
3) przedsiębiorców uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej, 
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy Lutomiersk  

oraz z terenów uŜytku publicznego. 
 
 

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

 
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości  

i porządku oraz naleŜytego stanu sanitarno- higienicznego i estetycznego nieruchomości. 
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady  
na terenie nieruchomości, naleŜy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie 
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne 
przygotowanie do transportu do miejsca dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku  
i dalszego wykorzystania /makulatura, metal, odpady plastikowe, szkło, odpady ulegające 
biodegradacji/ naleŜy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych 
specjalnie pojemnikach lub workach do segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 
do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niŜ rodzaj frakcji opisanej 
na pojemniku. 

5. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji gromadzone 
są oddzielnie i odbierane przez odbiorcę odpadów celem przekazania tych odpadów  
do instalacji odzysku. 

6. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych /baterie i akumulatory, lakiery, 
farby, świetlówki itp./ naleŜy wydzielać z odpadów komunalnych. Odpady te naleŜy zwracać 
do punktów ich zbiórki, przekazać odbiorcy odpadów lub wrzucać do oznakowanych 
pojemników przeznaczonych na te odpady. 

7. Odpady wielkogabarytowe naleŜy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. 

8. Odpady z remontów nieruchomości naleŜy gromadzić odrębnie od pozostałych 
odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych do gruzu z remontu. 
 

§ 5.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu  
i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości i bezpośrednio  
przy jej granicy. 
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2. Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być zrealizowany 
poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych  
lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię 
lub zieleń publiczną. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu 
nieruchomości. 

5. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków 
komunikacyjnych oraz dróg publicznych naleŜy gromadzić poza terenem przystanku 
komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania  
i wysiadania pasaŜerów. 

6. Śliskość i gołoledź na chodnikach naleŜy likwidować poprzez stosowanie piasku. 
7. Piasek naleŜy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego 

zastosowania, gromadząc go przy krawędzi chodnika. 
 

§ 6.1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące 
do uŜytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy  
na odpady o objętości od 20 do 50 l oraz ich systematycznego opróŜniania, w sposób 
niedopuszczający do przepełnienia. 
 

§ 7. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych 
obiektów stanowiących własność komunalną poprzez samowolne naklejanie plakatów, 
reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków. 
 

§ 8. 1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu 
wyznaczonych. 

2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą z ekologicznymi 
detergentami na swoim terenie pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki gromadzone będą  
w sposób umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami Regulaminu. Zabrania się 
wprowadzania powstających w wyniku mycia pojazdów mechanicznych ścieków 
bezpośrednio do wód i ziemi. 

3. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych 
zakładach. 

4. Właściciel samochodu moŜe dokonywać doraźnych napraw związanych z bieŜącą 
eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, Ŝe czynności te nie będą 
powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciąŜliwości dla sąsiadów. 
 

§ 9. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany 
jest do: 
1) wyposaŜenia 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 niŜ w ciągu 48 godzin, 
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeŜeli zanieczyszczenie powstało w związku z imprezą. 
 

§ 10. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku  
na terenie budowy naleŜy do kierownika budowy, a w szczególności: 
1) zapewnienie właściwego ogrodzenia terenu budowy, 
2) zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojazdów i chodników przed 

zanieczyszczeniami, 
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3) usuwanie z terenów budowy wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami ochrony środowiska, 

4) odśnieŜanie chodników przyległych do terenu budowy. 
§ 11. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku określone w Regulaminie  

na terenie dróg publicznych naleŜą do zarządcy drogi. 
2. Do obowiązków zarządcy drogi naleŜy takŜe: 

1) wykonywanie cięć gałęzi drzew przy chodnikach i drogach komunikacyjnych tak 
często, by nie ograniczały widoczności i nie stwarzały zagroŜenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

2) koszenia trawy w rowach przydroŜnych oraz ich oczyszczania, które winno być 
przeprowadzane co najmniej raz w roku. 

 
 

Rozdział 3 
 

Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości ciekłych, oraz warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
 

§ 12. Obowiązkiem właściciela jest wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, odpowiadające wymaganiom 
wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz przepisów 
wykonawczych do tej ustawy.  

 
§ 13. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane jedynie w zamkniętych  

i szczelnych pojemnikach, kontenerach, workach z tworzyw sztucznych lub tworzyw 
biodegradowalnych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Pojemniki muszą odpowiadać 
wymaganiom norm obowiązujących w tym zakresie.  

2. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposaŜenie jej w urządzenia do zbierania 
odpadów komunalnych w drodze umowy z firmą wywozową lub innym przedsiębiorcą 
zajmującym się sprzedaŜą urządzeń do zbierania odpadów poprzez zakup takich urządzeń, 
wydzierŜawienie lub w inny sposób. 

3. Pojemniki słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą mieć pojemność 
od 0,06 m3 do 5 m3, a kontenery od 5 m3 do 36 m3. 

 
§ 14.1. W przypadku, gdy dojazd odbiorcy odpadów do posesji jest niemoŜliwy, 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposaŜyć nieruchomość w pojemniki lub worki 
z tworzywa, nabyte od firmy wywozowej, w ilości równowaŜnej pojemności wymaganego 
pojemnika. Zapełnione pojemniki lub worki właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
dostarczyć do miejsc i w terminach wywozu ustalonych z firmą wywozową. 

2. JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe odpady inne niŜ komunalne,  
to winny być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.  

 
§ 15. 1. Wytwórcy odpadów przemysłowych (w tym medycznych i weterynaryjnych) 

mają obowiązek udokumentować sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia  
2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, po. 251, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
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dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych  
i weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061). 

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną  
na terenie nieruchomości działalnością gospodarczą w zakresie usług medycznych  
lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach słuŜących do gromadzenia 
odpadów komunalnych 
 

§ 16.1. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje 
właściciel nieruchomości w porozumieniu z firmą wywozową. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady 
komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności 
utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania. 

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne naleŜy ustawiać w miejscach łatwo 
dostępnych dla właściciela nieruchomości i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie 
powodujący uciąŜliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

4. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicach nieruchomości  
lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem 
chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych  
oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę moŜliwości utwardzonej, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany utrzymywać w czystości. 

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

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady  
na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej. 

7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić firmie wywozowej dostęp  
do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umoŜliwiający 
opróŜnianie pojemników bez naraŜania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów,  
w szczególności poprzez wystawienie pojemników przed posesję. Od wystawienia 
pojemników przed posesję odstąpić moŜna w przypadku, gdy nieruchomość wyposaŜona jest 
w pergolę śmietnikową, na zasadach określonych w umowie na odbiór odpadów. 

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości miejsca 
ustawienia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych oraz natychmiastowego usunięcia 
zanieczyszczeń powstałych w pobliŜu miejsc ustawienia urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych. 
 

§ 17. 1. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i ŜuŜla, gruzu 
budowlanego, szlamów substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych, a takŜe odpadów  
z działalności gospodarczej, odpadów medycznych oraz weterynaryjnych w urządzeniach  
do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów zarówno w pojemnikach jak  
i na terenie otwartym, z wyjątkiem postanowień określonych w Regulaminie. 

3. Obowiązki określone w ust. 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do koszy  
na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 
terenach uŜytku publicznego. 

4. Zabrania się wybierania odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, 

5. Zabrania się niszczenia wszelkiego rodzaju pojemników przeznaczonych do zbiórki 
odpadów i koszy ulicznych. 
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§ 18. 1 Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji 
gromadzone są oddzielnie i odbierane przez odbiorcę odpadów celem przekazania tych 
odpadów do instalacji odzysku. 

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości 
dokonujący kompostowania we własnym zakresie bądź uŜywający drewna do celów 
energetycznych pod warunkiem złoŜenia stosownego oświadczenia firmie wywozowej. 

3. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami  
i urządzeniami, jeśli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów. 

4. Zapis ust. 2 nie dotyczy nieruchomości, na terenie których prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 określa szacunkową ilość odpadów 
ulegających biodegradacji kompostowanych w ciągu roku kalendarzowego na terenie 
nieruchomości. 

6. Odpady ulegające biodegradacji powstające z pielęgnacji gminnych terenów 
zielonych, z pielęgnacji pasów zieleni ( w tym z przycinki gałęzi drzew i koszenia trawy  
w przydroŜnych rowach ) przy drogach publicznych przekazywane są wskazanym odbiorcom 
odpadów celem dalszego ich przekazania do instalacji odzysku. 

7. Zarządca placu targowego zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia  
i przekazywania odpadów wskazanym firmom wywozowym, celem dalszego ich przekazania 
do instalacji odzysku. 

8. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z restauracji, barów, stołówek itp. 
gromadzone są selektywnie i przekazywania wskazanym firmom wywozowym, celem 
dalszego ich przekazania do instalacji odzysku. 

9. Wytwórcy odpadów ulegających biodegradacji, o których mowa w ust. 1,4,5 i 6,  
w przypadku przekazywania tych odpadów osobom fizycznym zobowiązani są  
do udokumentowania w formie sprawozdania z ilości przekazanych odpadów. 
 

§ 19.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów 
wielkogabarytowych (w tym takŜe niebezpiecznych), odpadów pochodzących z remontów, 
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości oraz ich usuwania. 

2. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych 
moŜe być dostarczany do punktów zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (w tym do punktów sprzedaŜy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 

§ 20. Zakazuje się: 
1) spalania tworzyw sztucznych (w tym opon) i papy w paleniskach, 
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i niebezpiecznych, 
3) spalania zuŜytych olejów i smarów, zuŜytych ubrań i zanieczyszczonej odzieŜy roboczej, 
4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 
5) odprowadzania ścieków komunalnych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 

kanalizacji deszczowej i pompowania na łąki, pola itp., 
6) gromadzenia obornika na nieutwardzonym podłoŜu bez systemu odprowadzania  

i szczelnego przetrzymywania gnojówki. 
 

§ 21.1. Firma wywozowa posiadająca zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujących niesegregowane odpady 
komunalne, jest obowiązana równieŜ do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych 
rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych 
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odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów  
z remontów. 

2. Odbiór odpadów przez firmę wywozową posiadającą zezwolenie na odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien być prowadzony w sposób 
niezagraŜający bezpieczeństwu ruchu oraz niepowodujący zanieczyszczenia i zaśmiecania 
terenu. Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek zbierania usypów powstałych podczas 
opróŜniania pojemników na odpady. 
 
 

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego. 
 

§ 22. 1. Stałe odpady komunalne usuwane są z terenu nieruchomości okresowo,  
w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu. Firma 
wywozowa zobowiązana jest wskazać w umowie na wywóz odpadów terminy odbioru 
odpadów. 

2. Zabrania się uŜytkownikom nieruchomości wylewania nieczystości ciekłych 
zarówno na teren własnej nieruchomości jak i na pobliskie tereny, w tym równieŜ uŜytku 
publicznego, a takŜe ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych  
i kanalizacji deszczowej oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy prawa nie 
stanowią inaczej. 

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne usuwane są z terenów nieruchomości  
lub ogólnodostępnych miejsc ich gromadzenia z częstotliwością uzgodnioną z odbiorcą 
odpadów w umowie. 

4. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną  
na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych  
lub weterynaryjnych, muszą być umieszczone w oddzielnych pojemnikach, hermetycznie 
zamkniętych oraz oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość, 
niedostępnych dla osób niepowołanych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami 
określają odrębne przepisy. 

5. Nieczystości ciekłe usuwane są z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, Ŝe nie wystąpi wypływ ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego 
przepełnienia, a takŜe zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania, w pierwszej 
kolejności, odbiorcy niesegregowanych odpadów komunalnych, z którym zawarł umowę, 
wszystkich rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 

 
§ 23.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z firmą wywozową. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie 
posiada umowy na odbiór odpadów komunalnych, Gmina Lutomiersk prowadząca ewidencję 
umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
poinformuje go o konsekwencjach wynikających z art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
z późn.zm.). 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania firmie wywozowej 
informacji niezbędnych do ustalenia treści umowy o usuwaniu odpadów komunalnych, 
poprzez złoŜenie stosownego oświadczenia określającego ilość osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. 
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3. Właściciel nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucje 
zobowiązani są do podania firmie wywozowej informacji umoŜliwiającej obliczenie 
zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania przez 
okres minimum 2 lat i okazywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
z późn. zm), dowodów płacenia, za usługę odbioru odpadów komunalnych. 

5. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie korzysta z usług firmy wywozowej, 
Gmina Lutomiersk obowiązana będzie zorganizować odbieranie odpadów komunalnych  
oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych na zasadach określonych w art. 6 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.), obciąŜając kosztami wywozu właściciela nieruchomości. 

6. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, nowy właściciel zobowiązany jest 
zawiadomić firmę wywozową oraz zawrzeć nową umowę.  
 

§ 24.1. JeŜeli firma wywozowa zgłosi na piśmie Gminie Lutomiersk, prowadzącej 
ewidencję umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
Ŝe pomimo zawartej umowy usługa wywozu odpadów została zawieszona z powodu 
nieregulowania płatności, Gmina Lutomiersk zastosuje zapisy art. 6 ust. 6-12 ustawiy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.  
Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.). 

2. Firma wywozowa przed złoŜeniem pisma, o którym mowa w ust. 1 poinformuje 
właściciela nieruchomości o konsekwencjach wynikających z art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.  
Nr 236, poz. 2008, zpóźn.zm.). 
 

§ 25. Właściciele nieruchomości, którzy do oczyszczania pochodzących z terenów 
nieruchomości nieczystości ciekłych zastosowali przydomową oczyszczalnię ścieków  
są zobowiązani do udokumentowania: 
1) spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego funkcjonowania przydomowych 

oczyszczalni ścieków określonych w przepisach odrębnych przez okazanie decyzji  
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przydomowej 
oczyszczalni ścieków dla oczyszczalni wykonanych do końca 2001 r., lub zgłoszenia jej 
dla oczyszczalni wykonanych po 1 stycznia 2002 r.; 

2) częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych powstających 
w wyniku procesu oczyszczania ścieków zgodnie z Regulaminem. 

 
 

Rozdział 5 
 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów. 

 
§ 26. Gmina Lutomiersk zapewni maksymalny poziom odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu Gminy Lutomiersk, kierowanych  
do składowania, przez odbiorcę odpadów, na poziomie: 
1) do 31 grudnia 2010 r. - co najwyŜej 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
2) do 31 grudnia 2013 r. - co najwyŜej 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
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3) do 31 grudnia 2020 r. - co najwyŜej 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 
 

Rozdział 6 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

 
§ 27. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona  

z zachowaniem ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych, określonych  
w Regulaminie. 

3. Szczegółowe warunki odbierania odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki, 
ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową, która zobowiązana jest do: 

1) odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych,  
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów  
oraz odpadów ulegających biodegradacji; 

2) ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych  
do składowania; 

3) kierowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz pozostałości  
z sortowania do połoŜonych na obszarze Województwa Łódzkiego miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania najlepszej dostępnej 
techniki i technologii zgodnie z odrębnymi przepisami lub do miejsc najbliŜej 
połoŜonych miejsc ich wytwarzania; 

4) kierowania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Lutomiersk,  
a po wyczerpaniu ich mocy przerobowych, do miejsc odzysku  
lub unieszkodliwiania na terenie Województwa Łódzkiego. 

 
§ 28.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki 

mogące stanowić własność: 
1) firmy wywozowej; 
2) właścicieli nieruchomości; 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów u źródła stosuje się worki i pojemniki 
zaleŜnie od zabudowy: 
1) zabudowa jednorodzinna: 

a) worek (z tworzywa sztucznego/ z materiału biodegradowlanego) - z przeznaczeniem  
na odpady ulegające biodegradacji, przeźroczysty o zabarwieniu białym, oznaczony 
napisem „MOKRE - BIO”, 

b) worek - z przeznaczeniem na odpady ze szkła przeźroczysty o zabarwieniu zielonym, 
oznaczony napisem „Szkło”, 

c) worek - z przeznaczeniem na inne odpady mające wartość surowcową, przeźroczysty  
o zabarwieniu pomarańczowym, oznaczony napisem –„Surowce”, 

d) pojemnik lub worek - na odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów ulegających 
biodegradacji, szkła i innych surowców; 

2) zabudowa wielorodzinna: 
a) worek (z tworzywa sztucznego/materiału biodegradowlanego) z przeznaczeniem  

na odpady ulegające biodegradacji, przeźroczysty o zabarwieniu białym, oznaczony 
napisem „MOKRE - BIO”. 
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b) pojemnik - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem 
„MOKRE - BIO”, 

c) worek - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, przeźroczysty o zabarwieniu zielonym, 
oznaczony napisem „Szkło”, 

d) pojemnik - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, oznaczony napisem „Szkło”, 
e) worek - z przeznaczeniem na inne odpady mające wartość surowcową, przeźroczysty  

o zabarwieniu pomarańczowym, oznaczony napisem „Surowce”, 
f) pojemnik - z przeznaczeniem na inne odpady mające wartość surowcową, oznaczony 

napisem „Surowce”, 
g) pojemnik lub worek - na odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów ulegających 

biodegradacji, szkła i innych surowców; 
3. Dopuszcza się, przez okres 3 lat od wejścia w Ŝycie niniejszego Regulaminu, 

stosowanie na odpady ulegające biodegradacji worków wykonanych z materiałów innych niŜ 
materiały biodegradowalne. 

4. Napisy na workach, określające rodzaj odpadów zbieranych selektywnie, winny być 
koloru czarnego. 

5. Poza napisami określającymi rodzaj odpadów, pojemniki powinny być równieŜ 
oznaczone numerem telefonu kontaktowego do odbiorcy odpadów zajmującego się ich 
opróŜnianiem. 

 
§ 29. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tzw. punktach 

selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się ogólnodostępne pojemniki, które powinny 
mieć następującą kolorystykę: 
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier, 
2) biały - z przeznaczeniem na szkło białe, 
3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 
4) srebrzystoszary - z przeznaczeniem na metale, 
5) Ŝółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne. 
Poza kolorystką pojemniki powinny być równieŜ oznaczone napisami określającymi rodzaj 
odpadów, na jaki są przeznaczone oraz numerem telefonu kontaktowego umoŜliwiającego 
zgłoszenie opróŜnienia. 
 
 

Rozdział 7 
 

Średnia ilość stałych odpadów komunalnych oraz ilość nieczystości ciekłych 
wytwarzanych na terenach zamieszkałych nieruchomości. 

 
§ 30.1. Ustala się następujące średnie ilości stałych odpadów komunalnych 

wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca: 
-  60 l (30 l - gospodarstwa rolne) jako ilość podstawową, albo 
-  30 l (15 l - gospodarstwa rolne) dla osób zamieszkujących nieruchomości, na których 

prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wraz z ich odbiorem przez firmę 
wywozową bądź teŜ, na których właściciele prowadzą kompostowanie odpadów 
ulegających biodegradacji we własnym zakresie, albo oba te działania prowadzone  
są łącznie, 

-  4 l na kaŜdą z osób przebywających w związku z zatrudnieniem lub nauką na terenie szkoły 
kaŜdego typu, 

-  10 l na kaŜdą z osób przebywających na terenie przedszkoli lub Ŝłobków, 
-  25 l na jedno łóŜko lub miejsce w internatach, obiektach uŜyteczności publicznej, 
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-  40 l na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach, barach i stołówkach (dotyczy to takŜe 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu) dla ulicznych punktów 
małej gastronomii ustalić naleŜy indywidualnie objętość pojemników zaleŜnie od sposobu 
serwowania, lecz nie mniej niŜ 110 l na jeden punkt, 

-  25 l na kaŜde rozpoczęte 10m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz nie mniej 
niŜ 110 l na jeden lokal, 

-  55 l na kaŜdą dziesiątkę osób zatrudnionych dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, 
przemysłowych, biur. 
2. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się 

na podstawie zuŜycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego,  
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody wynikające  
z odrębnych przepisów. 
 

§ 31. 1. KaŜda zabudowana nieruchomość musi być wyposaŜona w urządzenia  
do zbierania odpadów komunalnych o objętości minimum 60 l. Najmniejsza objętość 
pojemników powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez średnią ilość 
wytwarzanych odpadów, określoną w § 30 ust. 1 Regulaminu. 

2. W zabudowie wielorodzinnej dla duŜych budynków naleŜy ustawić pojemniki o łącznej 
objętości co najmniej 1100 l na kaŜde 37 mieszkańców. Dla pozostałej liczby mieszkańców 
naleŜy ustawić kolejne pojemniki, odpowiadające ilości wytwarzanych odpadów, wyliczone 
na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu. 

3. Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku sąsiadów z jednego lub kilku pojemników 
ustawionych razem. Najmniejsza objętość pojemników w tym przypadku winna odpowiadać 
iloczynowi liczby mieszkańców przez średnią ilość wytwarzanych odpadów określoną  
w § 30 ust. 1 Regulaminu. 
 
 

Rozdział 8 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku. 
 

§ 32. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych  
są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym  
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeŜeli zwierzę nie znajduje się  
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemoŜliwiający 
samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania 
tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciąŜliwości /hałas lub odory/ dla osób znajdujących 
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą 
bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę 
mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Na bramie wejściowej  
na terenie nieruchomości powinna wisieć tabliczka ostrzegawcza: „Uwaga pies” o moŜliwości 
spotkania psa puszczonego luzem. 

4. Padłe psy i inne zwierzęta domowe winny być przekazywane za pośrednictwem 
specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych. 
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§ 33. 1. Na terenach uŜytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko  
na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić 
zagroŜenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa 
ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, Ŝe pies 
ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli  
nad jego zachowaniem. 

2. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic  
i innych urządzeń słuŜących do zabawy dla dzieci oraz na tereny placów zabaw dla dzieci. 
 

§ 34. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do niezwłocznego usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń szczególnie na terenach uŜytku publicznego takich 
jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 
piaskownic.  
 

§ 35.1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddania ich obowiązkowemu 
okresowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz 
punktów szczepień. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zawiadomienia natychmiast 
słuŜb sanitarnych o pojawieniu się u utrzymywanych zwierząt objawów wzbudzających 
podejrzane zachowanie wskazujące na chorobę zakaźną, która moŜe być przenoszona  
na ludzi. 
 
 

Rozdział 9 
 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach. 
 

§ 36. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą 
być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie oraz prowadzący ich hodowlę, są zobowiązani 
spełnić wymogi sanitarno - weterynaryjne, hodowlane, budowlane, ochrony środowiska  
i zwierząt określone w przepisach prawa, a w szczególności: 
1) zapewnić odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwe warunki bytowania  

i opieki zwierząt, zgodnie z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego 
zwierząt; 

2) zapewnić odpowiednie budowle i urządzenia do gromadzenia i usuwania nieczystości  
w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych  
i podziemnych oraz powietrza; 

3) utrzymywać zwierzęta w sposób nie powodujący uciąŜliwości takich jak: hałas i odory  
oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów itp.; 

4) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych 

przez instytucje uŜyteczności publicznej. 
4. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania 

do punktów usuwania i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 
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Rozdział 10 
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 
§ 37. 1. Systematyczne tępienie gryzoni jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. 
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana przez wszystkich właścicieli 

nieruchomości w czasie uzgodnionym z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
3. Deratyzację powinni przeprowadzać właściciele: budynków wielomieszkaniowych, 

obiektów uŜyteczności publicznej, zakładów zajmujących się obrotem środkami 
spoŜywczymi oraz innych o podobnym charakterze. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych: 
1) na terenach o zwartej zabudowie; 
2) obiektami uŜyteczności publicznej na przykład: szkoły, przedszkola itp.; 
3) obiektami słuŜby zdrowia  
mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji prewencyjnej co najmniej raz w roku  
w terminie: od 15 października do 15 listopada, a takŜe na kaŜde polecenie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

5. O terminie deratyzacji naleŜy poinformować wszystkich uŜytkowników danej 
nieruchomości. NaleŜy takŜe zapewnić odpowiednie oznakowanie miejsc wyłoŜenia trutek 
oraz zabezpieczyć przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt. 

6. Zarządca sieci kanalizacji sanitarnej w razie rozmnoŜenia się gryzoni zobowiązany 
jest takŜe wykonać deratyzację. 

7. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji i jej koszt spoczywa na właścicielach 
nieruchomości. 
 
 

Rozdział 11 
Postanowienia końcowe i sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu 

 
§ 38. UpowaŜnieni przez Wójta Gminy Lutomiersk pracownicy oraz jednostki 

upowaŜnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonania 
czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy 
przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec uŜytkowników nieruchomości 
legitymacją słuŜbową. 
 

§ 39. Za naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie przewidziane są sankcje 
określone w art. 10 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm). 
 
 
 
 
 
 


