
 

 

UCHWAŁA NR XXV/287/2018 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, uchwala się regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Krzyżanów, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krzyżanów: 

DZIAŁ I 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO 

Rozdział 1 

Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych 

§ 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od właścicieli nie-

ruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji; 

7) odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) przeterminowane leki i chemikalia; 

11) zużyte baterie i zużyte akumulatory; 

12) zużyte opony; 

13) odpady komunalne zmieszane. 
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§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) odpady komunalne o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie, natomiast od-

pady określone w § 1 pkt 1 i 2 należy zbierać i obierać oddzielnie; 

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w kom-

postownikach przydomowych lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

3) odpady wielkogabarytowe będą odbierane dwa raz w roku w terminie określonym w harmonogramie od-

bioru odpadów oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych wydzielony z odpadów 

komunalnych będzie odbierany dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpa-

dów oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie o których mowa § 1 pkt 9 - 12 będą odbierane w punk-

cie selektywnego zbierania odpadów. 

Rozdział 2 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku  

publicznego 

§ 3. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy uprzątnąć z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego poprzez gromadzenie w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojaz-

dów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunąć z nieruchomości. 

Rozdział 3 

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie nierucho-

mości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem: 

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

zbiornika bezodpływowego, przy czym usuwanie powstałych ścieków winno odbywać zgodnie z przepisa-

mi dotyczącymi usuwania nieczystości płynnych; 

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

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być przeprowadzana w obrę-

bie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą gromadzone 

w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

DZIAŁ II 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH  

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA  

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

Rozdział 1 

Wymagania dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości należy stosować pojemni-

ki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych 

lub/i worki. 

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-

nych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne: 

a) pojemnik na odpady o pojemności 120 l, 

b) pojemnik na odpady o pojemności 240 l, 

c) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l, 
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d) kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 m³ do 10 m³; 

2) pojemniki lub worki na segregowane odpady komunalne odpowiednio oznakowane w stosunku do rodzaju 

odpadów  selektywnie zbieranych: 

a) worek lub pojemnik w kolorze zielonym o pojemności od 80 l oznaczony napisem „Szkło”, 

b) worek lub pojemnik w kolorze żółtym, o pojemności od 80 l oznaczony napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”, 

c) worek lub pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności od 80 l, oznaczony napisem „Papier”, 

d) worek lub pojemnik w kolorze brązowym o pojemności od 80 l, oznaczony napisem „Bio”, 

e) pojemnik typu dzwon o pojemności od 1,5 m³ oznaczony napisem „Szkło”, 

f) pojemnik typu siatka o pojemności od 2,5 m³ oznaczony napisem „Metal, tworzywa sztuczne”, 

g) pojemnik o pojemności od 1,5 m³ oznaczony napisem „Papier”; 

3) kosze uliczne o pojemności od 20 l. 

§ 7. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:  

1) do worków/pojemników w kolorze: 

a) zielonym oznaczonych napisem „Szkło”– szkło, 

b) żółtym oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”– metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, 

c) niebieskim oznaczonych napisem „Papier” – papier, 

d) brązowym oznaczonych napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji. 

Rozdział 2 

Wymagania dotyczące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) do 4 osób włącznie pojemnik o pojemności 120 l, 

b) od 5 do 8 osób włącznie pojemnik o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l, 

c) więcej niż 8 osób pojemnik o pojemności 240 l i pojemnik o pojemności 120 l lub 3 pojemniki o pojem-

ności 120 l; 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób pojemnik w rozmiarze 1100 l, 

b) więcej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób pojemnik w rozmiarze 2 x 1100 l, 

c) więcej niż 25 osób wielokrotność 1100 l lub KP-7; 

3) dla obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, produkcyjnych, handlowych, przychodni, 

ośrodków zdrowia, jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników nie mniej jednak niż 

jeden pojemnik 120 l na zakład; 

4) dla szkół, przedszkoli, jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 40 uczniów. 

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszaru zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej, 

jeżeli z  takiego pojemnika lub worka korzysta: 

1) 1 - 2 osób o pojemności 120 l; 

2) 3 - 5 osób o pojemności 240 l; 
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3) 6 i więcej osób 240 l + 120 l; 

4) dla obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, produkcyjnych, handlowych, przychodni, 

ośrodków zdrowia, jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników nie mniej 

jednak niż jeden pojemnik 120 l na zakład; 

5) dla szkół, przedszkoli, jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na każdych 40 uczniów. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika lub wor-

ka korzysta większa liczba osób niż określono powyżej. 

§ 10. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności minimum 20 l. 

Rozdział 3 

Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitar-

nym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 

przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 

bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożli-

wiającego dalsze użytkowanie. 

3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej 

niż jeden raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio do koszy ulicznych, o których mowa w § 10. 

Rozdział 4 

Warunki rozmieszczania pojemników 

§ 12. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno 

dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na czas odbiera-

nia tych odpadów przez podmiot odbierający odpady według harmonogramu odbioru, poprzez wystawienie ich 

poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd. 

3. Kosze, o których mowa w § 10, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla 

pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu. 

DZIAŁ III 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW  

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 13. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości: 

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) z obszaru zabudowy wielolokalowej –na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) z obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, produkcyjnych, handlowych, przychodni, 

ośrodków zdrowia - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) ze szkół, przedszkoli- nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości: 

1) szkło – nie rzadziej niż raz w kwartale; 
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2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) papier – nie rzadziej niż raz w kwartale. 

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w tym koszy 

ulicznych, o których mowa w § 10 powinno odbywać się z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnienie po-

jemników, jednak nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. 

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i zagospodarować we własnym zakresie w 

kompostownikach przydomowych lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw do-

mowych wydzielony z odpadów komunalnych odbierane dwa raz w roku w terminie określonym w harmono-

gramie odbioru odpadów lub można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

6. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z budowy, rozbiórki bądź remontów, prze-

terminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory zużyte opony, stanowiące odpady komu-

nalne można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 14. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani: 

1) opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływo-

wego wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, 

jednak nie rzadziej niż raz na kwartał; 

2) zachować częstotliwość usuwania osadu ściekowego ze zbiorników przydomowych oczyszczalni, jaka wy-

nika z ich prawidłowej eksploatacji. 

DZIAŁ IV 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 15. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obej-

mujące:  

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych; 

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

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

scach do tego nie przeznaczonych. 

DZIAŁ V 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU  

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED  

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 

zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użyt-

ku publicznego. 

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba, że ze względu 

na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 

DZIAŁ VI 

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 17. 1. Dopuszcza się na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodar-

skich w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 

wielorodzinnymi oraz użyteczności publicznej. 
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3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są gromadzenia i usuwania odpadów związanych z 

chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchnio-

wych i podziemnych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki pozostawionych na drogach i innych miejscach publicznych. 

DZIAŁ VII 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY  

JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Krzy-

żanów. 

2. Deratyzacje należy przeprowadzać dwa razy w roku w terminach od 1 marca do 30 kwietnia oraz od  

1 października do 30 listopada, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 

§ 19. Traci moc uchwała Nr XI/141/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 2910 i 4337). 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

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

wództwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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