
UCHWAŁA NR XIII/108/2012
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr142, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, z 2012 r. poz.567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951), po 
zasięgnięciu   opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/89/08 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2008r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krzyżanów”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Magdalena Jabłońska
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/108/2012

Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 27 września 2012 r.

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  NA  TERENIE  GMINY  
KRZYŻANÓW 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14; 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

7) zużytych opon; 

8) odpadów zielonych; 

9) papieru i tektury; 

10) szkła w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego; 

11) tworzywa sztucznego; 

12) opakowań wielo materiałowych; 

13) metali; 

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji. 

2. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do 
selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w ust.1. 

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników 
mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego w terminie jak najszybszym od powstania. 

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na 
nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek 
posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów 
samochodowych poza warsztatami mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

——————————————————————————————————————————————————
Id: 24A0C76F-B948-4717-8BAF-52C4A9ACB426. Podpisany Strona 1



1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji 
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości. 

Rozdział 2.
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 technicznym 

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów; 

4) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5m3 do 10m3;

5) pojemniki na odpady komunalne segregowane odpowiednio oznakowane w stosunku do 
rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 8-14, 
o pojemnościach: 

a) 120 litrów lub worek 120 litrów – odpady o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) worek żółty 120 litrów – odpady o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13, 

c) worek zielony 120 litrów – odpady o których mowa w § 1 pkt 7; 

6) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe  zlokalizowane na drogach 
publicznych o pojemności od 20 litrów do 80 litrów. 

2. Pojemniki na niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) i odpady komunalne 
segregowane, mają być rozmieszczone na terenie nieruchomości. Rozmieszczenie miejsc 
gromadzenia odpadów na nieruchomości winno uwzględniać przepisy § 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. Nr 75, poz. 690, 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1115). 

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 
3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok. 

§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w obszarach zabudowy jednorodzinnej, 
jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż cztery osoby – w rozmiarze 120 litrów; 

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 litrów; 

3) nie mniej niż 7 osób – w rozmiarze 240 litrów +120 litrów. 

§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników oraz pojemność worków   
przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 – 14: 

1) nie więcej niż trzy osoby: 
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a) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13, 

c) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 7; 

2) nie więcej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób: 

a) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13, 

c) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt7; 

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób: 

a) 120 litrów  dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13, 

c) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w §1 pkt 7; 

4) powyżej 10 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób z uwzględniając 
pojemności podane w pkt 1, 2, 3. 

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego 
rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, 
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 1100 litrów; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 2 x 1100 litrów; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób  - w rozmiarze 1100 litrów  lub KP7; 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 litrów  lub KP7. 

§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego 
rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, 
minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 

1) powyżej 10 osób: 

a) 120 litrów  dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13, 

c) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 1 pkt7; 

2) od 10 osób: 

a) 240 litrów – odpady, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10, 

b) 240 litrów – odpady, o których mowa w § 1 pkt  9, 11, 12, 13, 

c) 240 litrów – odpady, o których mowa w § 1 pkt 7. 

§ 9. Przepisy § 5-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości 
zamieszkuje większa liczba osób niż określono tamże. 
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Z zastrzeżeniem ust.3 odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości 
zobowiązani są zbierać i gromadzić w pojemnikach. Odpady, o których mowa w zdaniu 
poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady. 

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 7 zbierać i przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów, określonych w odrębnej uchwale. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie 
poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieagregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa 
miesiące. 

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się segregowanych odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia 
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomościach. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości, co najmniej dwa razy na kwartał. 

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli 
nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania 
odpadów  biodegradowalnych. 

§ 14. Przewiduje się: 

1) wzmożenie działań kontrolnych w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska  
przez podmioty; 

2) wzmożenie działań w zakresie kampanii edukacyjnej, które mają na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości 
dla ludzi. 
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2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je 
na terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie 
prowadzony na smyczy. 

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich 
właściciela. 

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać 
niezwłocznie. 

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
prowadzenia 

§ 16. Na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: nie dopuszczać do 
zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do 
którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny. 

§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani do przeprowadzania deratyzacji na swój 
koszt i w terminach wynikających z potrzeb, w szczególności w miesiącach jesiennych. 

§ 18. 1. Zwłoki zwierzęce lub ich części należy niezwłocznie zgłosić firmie zajmującej się 
ich odbiorem z terenu gminy w celu ich przewiezienia do zakładu zajmującego się utylizacją  
padłych  zwierząt. 

2. Obowiązek określony w ust. 1. ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcych, a jeżeli 
posiadacza takiego nie można ustalić na właścicielu lub użytkowniku gruntu, na którym 
znajduje się padłe zwierzę. 

3. Koła łowieckie w przypadku, kiedy zwierzę zostało zastrzelone w wyniku 
dokonywanych łowów, zobowiązane są do jego uprzątnięcia. 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe 

§ 19. Osoba naruszająca obowiązki określone w regulaminie podlega przepisom Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Magdalena Jabłońska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) utrzymanie czystości i porządku 
w gminach należy do zadań obowiązkowych gminy. Rada Gminy Krzyżanów po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwaliła 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) 
wprowadziła obowiązek uregulowania zapisów regulaminu do ustawy. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Magdalena Jabłońska
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