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UCHWAŁA NR XVI/75/19
RADY GMINY OSJAKÓW
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz.
2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu Rada Gminy
Osjaków uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osjaków”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Osjaków

Ryszard Drutowski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/75/19
Rady Gminy Osjaków
z dnia 29 października 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OSJAKÓW
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych
na terenie Gminy Osjaków
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę powstających na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych poprzez selektywne gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” na terenie swoich
nieruchomości do czasu ich odbioru przez obsługującego gminę przedsiębiorcę.
2. U źródła” właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę:
1) szkła;
2) bioodpadów;
3) papieru;
4) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – łącznie zbieranych.
3. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyte oleje, opakowania szklane, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki – właściciele nieruchomości mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wesołe Kąty 3 w Osjakowie, zwanej dalej jako PSZOK.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miarę możliwości na bieżąco, w celu zapobieżenia ich
gromadzenia się w sposób utrudniający korzystanie z tych części.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie, kiedy prowadzone jest
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające
ścieki nie są odprowadzane do gleby.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się w przypadku,
gdy zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza
się pojemniki lub worki.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki lub
worki o pojemności od 120 l do 7000 l.
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3. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 1100 l;
4) pojemniki przeznaczone do zbiórki szkła o pojemności od 1100 l;
5) pojemniki przeznaczone do zbiórki tworzyw sztucznych o pojemności od 1100 l;
6) kontenery typu KP o pojemności od 5000 l;
7) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;
8) worki na odpady o pojemności od 120 l.
§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników lub worków
oznaczonych napisem „Zmieszane” i kolorem innym niż odpady selektywnie zbierane:
1) w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej - pojemniki lub worki o pojemności 120 l lub 240 l oznaczone
napisem „Zmieszane”;
2) z budynków mieszkalnych wielolokalowych - pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 1100 l
oznaczonych napisem „Zmieszane”;
3) z koszy ulicznych o pojemności od 10 l do 50 l.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach wyłącznie do
tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i oznaczeniach:
1) w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej:
a) w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym oznaczonych napisem „Szkło” o pojemności 120 l –
szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
b) w pojemnikach lub workach w kolorze niebieskim oznaczonych napisem „Papier” o pojemności od 120 l
– papier i tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury,
c) w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „Bio” o pojemności od 120 l –
bioodpady,
d) w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o
pojemności 240 l – metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych:
a) w pojemnikach w kolorze zielonym przeznaczone do zbiórki szkła oznaczonych napisem „Szkło” o pojemności od 1100 l,
b) w pojemnikach w kolorze żółtym na metale i tworzywa sztuczne oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności od 1100 l,
c) w pojemnikach w kolorze niebieskim na papier oznaczonych napisem „Papier” o pojemności od 1100 l,
d) w pojemnikach w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji oznaczonych napisem „Bio” o
pojemności od 120 l.
3. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Właściciele
korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych, uwzględniając następujące normy:
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1) dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób należy przewidzieć pojemnik lub worek na odpady o
pojemności 120 l;
2) dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej należy przewidzieć dwa pojemniki lub worki na odpady o pojemności 120 l lub jeden pojemnik lub worek o pojemności 240 l;
3) dla nieruchomości wielolokalowych należy dostosować pojemność pojemników lub worków do liczby
mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1 i 2;
4) dla zabudowy letniskowej należy przewidzieć pojemniki lub worki biorąc pod uwagę zapisy pkt 1 i 2.
§ 9. 1. Pojemniki do zbiórki odpadów należy umieścić na terenie nieruchomości, której służą. Właściciel
nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez
ich mycie oraz prowadzenie bieżących konserwacji i napraw.
2. Właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów.
3. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy zapewnia w pasie drogi, niezbędną do utrzymania czystości i porządku ilość koszy ulicznych oraz ich opróżnianie z częstotliwością nie
dopuszczającą do przepełnienia koszy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Kosze uliczne należy ustawić
przy głównych ciągach ulicznych, a w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
4. Do koszy ulicznych nie należy wrzucać odpadów pochodzących z posesji prywatnych oraz obiektów
działalności gospodarczej.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w terminach ustalonych w harmonogramie przez
przedsiębiorcę odbierającego przy uwzględnieniu następującej częstotliwości:
1) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną:
a) szkło zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na kwartał,
b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
c) papier zebrany selektywnie – nie rzadziej niż raz w roku,
d) bioodpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową wielolokalową:
a) szkło zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na kwartał,
b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
c) papier zebrany selektywnie – nie rzadziej niż raz na kwartał,
d) bioodpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień,
e) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) szkło zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na kwartał,
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b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
c) papier zebrany selektywnie – nie rzadziej niż raz w roku,
d) bioodpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
a) szkło zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na kwartał,
b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
c) papier zebrany selektywnie – nie rzadziej niż raz w roku,
d) bioodpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
e) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 11. Właściciel nieruchomości przed odbiorem odpadów komunalnych obowiązany jest do wystawienia
pojemników przed nieruchomość w miejsce umożliwiające dojazd dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zgodne z celami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów;
2) zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia;
3) zwiększenia udziału odpadów w procesach odzysku, w tym recyklingu takich odpadów jak: metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkło;
4) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów komunalnych poza pojemnikami, w tym porzucania ich w przydrożnych rowach, lasach, terenach niezabudowanych, nad brzegami cieków wodnych i
tym podobnych miejscach.
2. W celu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania dopuszcza się ich kompostowanie przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne
potrzeby.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących (właścicieli, opiekunów) zwierzęta domowe, należy sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia
oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest
zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad oraz
z uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminach dotyczących tych miejsc:
1) psy należy wyprowadzać na smyczy, a psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce, a
także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt dodatkowo w kagańcu,
chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione;
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2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (drogi
polne, tereny niezamieszkane) tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione, a osoba z którą przebywa
w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję
psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielolokalowej.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z
chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy w przypadku ich występowania zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w
szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory
zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych
przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin – marzec – kwiecień, II termin wrzesień –
październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Szczegółowe terminy przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej zasięgiem teren całej Gminy Osjaków określa Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Wieluniu i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

