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UCHWAŁA NR XXI/132/2020
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku
z art. 4 ust.1, 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) Rada Gminy Głowno, po zasięgnięciu opinii państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowno,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy Głowno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 1487).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec
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Załącznik do uchwały Nr XXI/132/2020
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 stycznia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
GŁOWNO, ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”
Rodział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciel zobowiązany jest gromadzić odpady komunalne w przeznaczonych do tego
pojemnikach.
§ 2. 1. Odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.
2. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od
właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier i tektura;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie, zużyte akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe;
8) opakowania wielkogabarytowe, w tym metale;
9) odpady z tekstyliów i odzieży;
10) odpady niebezpieczne;
11) igły i strzykawki;
12) zużyte opony;
13) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane);
14) odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady.
3. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać odpadów wymienionych w ust. 2 pkt 4-12.
4. Odpady, o których mowa w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać
i gromadzić z chwilą ich powstania, z zachowaniem ogólnych zasad pozbywania się odpadów
komunalnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych.
5. Odpady określone w ust. 2, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te są odbierane z częstotliwością określoną
w rozdziale 3.
6. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
selektywnego odbierania selektywnie zebranych poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady mogą być poddawane procesowi
kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.
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§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miarę możliwości na
bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części
nieruchomości.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tej czynności na utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
tylko na własne potrzeby i wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) dokonywania tej czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.
Rozdział 2.
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
§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych, które powinny spełniać
obowiązujące normy i być
przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy
specjalistyczne:
1) pojemniki na odpady o pojemności minimalnej 110 L;
2) kontenery na odpady o pojemności minimalnej 1000 L;
3) kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 L;
4) worki foliowe o pojemności minimalnej 100 L, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku
do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) kolor zielony - z przeznaczeniem na szkło, oznaczone napisem „Szkło”,
b) kolor niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, oznaczone napisem
„Papier”,
c) kolor żółty – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
d) kolor brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady,
oznaczone napisem „Bio”,
e) kolor czarny – odpady niesegregowane (zmieszane).
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów
komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych i zagrodowych oraz dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na
110 litrów, a w przypadku worków na 100 L.
2. W przypadku budynków wielorodzinnych, odpady komunalne należy gromadzić
w pojemnikach o minimalnej pojemności 110 L, a w przypadku worków - minimum 100 L na jedną
rodzinę lub w kontenerach o pojemności minimalnej 1000 L.
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§ 8. 1. Pojemniki mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której służą.
2. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego pojemniki na odpady należy umieścić
na przystankach komunikacji publicznej, a na pozostałych terenach – w zależności od potrzeb.
3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty
gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają
dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż
jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.
4. Pojemniki należy poddać czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz
naprawie lub konserwacji w przypadku uszkodzenia pojemnika.
§ 9. Zabrania się:
1) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego
przeznaczonymi;
2) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów takich
jak: odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.
Należy je zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
3) umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki.
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
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny zgodny z harmonogramem, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W przypadku odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji oraz bioodpadów co najmniej raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień z budynków wielolokalowych
w okresie od kwietnia do października oraz co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca. W przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny określonych w § 2 ust. 2 pkt 13 pozbywanie się odpadów komunalnych następuje jeden raz w każdym z następujących
miesiącach: styczniu, marcu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie.
2. Odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4-12 powinny być usuwane w sposób
systematyczny zgodny z harmonogramem, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.
3. Odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady, należy gromadzić bezpośrednio na terenie
nieruchomości, na której one powstały i zagospodarować w kompostowniku. Takie działanie
spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz bioodpadów.
4. W przypadku gdy kompostowanie nie jest możliwe, odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w pojemniku bądź worku ustawionym na terenie nieruchomości.
§ 11. Nieczystości ciekłe powinny być odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków
lub zbiorników bezodpływowych i usuwane z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich
wypływ ze zbiornika wynikający z przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Przewiduje się:
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1) wzmożenie działań edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) wzmożenie działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji
oraz bioodpadów deponowanych na składowiskach odpadów, w szczególności poprzez
promowanie kompostowania i selektywnej zbiórki tej frakcji odpadów komunalnych;
3) wzmożenie działań kontrolnych w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska przez
podmioty.
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
§ 13. 1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku 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.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt mają obowiązek niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego.
Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane na prywatnych posesjach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
wolnostojącymi, jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na ww. terenach jest zobowiązany do:
1) zabezpieczenia
gospodarskie;

nieruchomości

przed

możliwością

opuszczenia

jej

przez

zwierzęta

2) nie wyprowadzania zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.
Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 15. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) szkoły i placówki oświatowe;
2) pomieszczenia magazynowe;
3) sklepy spożywcze i placówki świadczące usługi gastronomiczne;
4) miejsca składowania pasz i hodowli zwierząt.
2. Deratyzację należy prowadzić w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od
15 października do 15 listopada.
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