
UCHWAŁA NR XXX/132/12
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia 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 (t.j.: 
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, 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 
(t.j.:  Dz.U. z 2012 r. poz.  391, poz. 951),  po zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu uchwala się, 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. Uchwała  wchodzi  w życie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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«»Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/132/12 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 
GŁOWNO 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie 
Gminy Głowno. 

§ 2. Definicje i pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 

1) budynki wielorodzinne – budynki w których znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkaniowe; 

2) gospodarowanie  odpadami -  zbieranie,  transport,  odzysk  i unieszkodliwianie  odpadów, 
w tym  również  nadzór  nad  takimi  działaniami  oraz  nad  miejscami  unieszkodliwiania 
odpadów; 

3) gospodarstwo domowe –gospodarstwo prowadzone przez  osobę samodzielnie  zajmującą 
lokal mieszkalny albo zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) mieszkających, 
gospodarujących i utrzymujących się wspólnie; 

4) komunalne  osady  ściekowe –  pochodzące  z oczyszczalni  ścieków  osady  z komór 
fermentacyjnych  oraz  innych  instalacji  służących  do  oczyszczania  ścieków komunalnych 
oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych; 

5) magazynowanie odpadów – czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich 
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem; 

6) mieszkaniec nieruchomości – osoba, która w tym miejscu zazwyczaj bytuje i spędza czas 
przeznaczony  na  odpoczynek  niezależnie  od  czasowych  nieobecności  związanych 
z wypoczynkiem,  urlopem,  odwiedzinami  u przyjaciół  i krewnych,  interesami,  leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi  (na podstawie rozporządzenia WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14); 

7) nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub kierowane do 
oczyszczalni; 

8) nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy –są  to  miejsca,  w których  osoby 
zazwyczaj  spędzają  czas  przeznaczony  na  odpoczynek,  niezależnie  od  czasowych 
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi; 

9) nieruchomościach,  na  których  nie zamieszkują  mieszkańcy –będą  to  w szczególności 
domki  letniskowe,  lokale  biurowe,  szpitale  i inne  zakłady  udzielające  świadczeń 
zdrowotnych,  hotele  i lokale  gastronomiczne,  szkoły  przedszkola  i inne  placówki 
użyteczności  publicznej,  instytucje  kultury  oraz  nieruchomości  związane  z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 
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10) odpady  budowlane –  odpady  złożone  z materiałów  budowlanych,  pochodzące 
z remontów, budów i rozbiórek; 

11) odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych,  z wyłączeniem 
pojazdów  wycofanych  z eksploatacji,  a także  odpady  niezawierające  odpadów 
niebezpiecznych  pochodzące  od innych  wytwórców odpadów, które  ze  względu na  swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

12) odpady medyczne –odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny; 

13) odpady niebezpieczne –  frakcje  odpadów na  które  składają  się:  baterie  i akumulatory, 
świetlówki,  farby,  lakiery,  rozpuszczalniki,  środki  do  impregnacji  drewna,  oleje,  leki, 
opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady medyczne i weterynaryjne; 

14) odpady  opakowaniowe –  opakowania  z papieru  i tektury,  tworzyw  sztucznych,  szkła, 
metalu, wielomateriałowe; 

15) odpady  ulegające  biodegradacji –  odpady,  które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

16) odpady weterynaryjne – odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt 
lub  świadczeniem  usług  weterynaryjnych,  a także  w związku  z prowadzeniem  badań 
naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

17) odpady wielkogabarytowe – odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub 
masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady; 

18) odpady zielone – odpady ulegające biodegradacji, w tym stanowiące części roślin odpady 
kuchenne  oraz odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni; 

19) opakowania  wielomateriałowe –  należy  przez  to  rozumieć  opakowania  składające  się 
z papieru,  folii  i aluminium  ułożonych  w kilku  przylegających  do  siebie  warstwach 
tworzących jedno opakowanie, potocznie zwane kartonami Tetra Pak; 

20) posiadacz odpadów – każdy,  kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna 
osobę fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna),  z wyłączeniem prowadzącego 
działalność  w zakresie  transportu  odpadów;  domniemywa  się,  że  władający powierzchnią 
ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

21) punkt  selektywnego  zbierania  odpadów –miejsce  odbioru  surowców  wtórnych  oraz 
innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do pojemnika na zmieszane 
odpady  komunalne  jak  np.  odpady  wielkogabarytowe  (np.  meble,  urządzenia  sanitarne), 
sprzęt  AGD  i RTV  -  zużyte  urządzenia  elektryczne  i elektroniczne,  surowce  wtórne 
nie mieszczące  się  w „dzwonach”,  odpady,  których  nie wolno składować -  zużyte  opony, 
świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp., odpady 
z remontów - gruz,  ziemia,  cegła,  beton;  odpady zielone  z pielęgnacji  terenów zielonych, 
drewno zmieszane i impregnowane; 

22) recykling – odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów 
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 
o przeznaczeniu  pierwotnym lub o innym przeznaczeniu,  w tym też recykling  organiczny, 
z wyjątkiem odzysku energii; 

23) selektywne zbieranie odpadów – zbieranie w ramach którego dany strumień odpadów jest 
oddzielany  od  pozostałych  rodzajów  odpadów  w celu  ułatwienia  jego  przetworzenia, 
obejmuje  jedynie  rodzaje  odpadów  charakteryzujące  się  takimi  samymi  właściwościami 
i takim samym  charakterem,  obejmuje  co  najmniej  następujące  frakcje  odpadów:  papier, 
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metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania  wielomateriałowe  oraz  odpady  komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

24) stacja  zlewna –  są  to  instalacje  i urządzenia  zlokalizowane  przy  kolektorach  sieci 
kanalizacyjnej  lub  przy  oczyszczalniach  ścieków  służące  do  przyjmowania  nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia; 

25) ustawa – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 7. 2012 r. poz. 391); 

26) właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć: 

a) współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością, 

b) jeżeli  nieruchomość  jest  zabudowana  budynkami  wielolokalowymi,  w których 
ustanowiono  odrębną  własność  lokali,  obowiązki  właściciela  nieruchomości  obciążają 
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, póz. 903 oraz z 2004 r. Nr 
141, póz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, 

c) wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

27) zbieranie  odpadów –  każde  działanie,  w szczególności  umieszczanie  w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 

28) zbiornik  bezodpływowy –  instalacja  i urządzenia  przeznaczone  do  gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

29) zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu 
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza; 

30) zwierzęta  gospodarskie –  zwierzęta  w rozumieniu  przepisów  o organizacji  hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

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

§ 3. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  nieruchomości  w należytym  stanie 
sanitarno - porządkowym. 

§ 4. Właściciel zobowiązany jest gromadzić odpady komunalne w przeznaczonych do tego 
pojemnikach. 

§ 5. 1. Odpady  komunalne  mogą  być  gromadzone  w postaci  zmieszanej  lub  zbierane 
w sposób selektywny. 

2. Prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  obejmuje  następujące  frakcje  odpadów 
komunalnych: 

1) przeterminowane leki, 

2) chemikalia, 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużyte opony, 

8) odpady  ulegające  biodegradacji,  w tym  odpady  zielone  i opakowaniowe  ulegające 
biodegradacji, 

9) papier i tekturę, 

10) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkła kolorowe, 

11) tworzywa sztuczne, 

12) metale, 

13) opakowania wielomateriałowe.

3. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać odpadów wymienionych w ust. 2 pkt. 
1 – 7. 

4. Odpady,  o których  mowa  w ust.  2,  właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  zbierać 
i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. 

5. Odpady  określone  w ust.  2,  odbierane  są  w sposób  gwarantujący  ich  niezmieszanie 
z innymi  rodzajami  odpadów  zbieranych  selektywnie.  Odpady  te  będą  odbierane 
z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

6. Z  zastrzeżeniem  § 18  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  obowiązany  jest  do 
selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  są  zobowiązani  do  uprzątnięcia  błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w terminie jak najszybszym od powstania: 

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, 

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych.

2. Lód  i śnieg  niemożliwy  do  usunięcia  i zalegający  wzdłuż  chodników  i części 
nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, właściciele nieruchomości mają obowiązek 
posypać  piaskiem lub  innym  właściwym  do  tego  celu  środkiem w celu  zlikwidowania  jego 
śliskości.

§ 7. Zarządcy  i administratorzy  terenów,  na  których  znajdują  się  piaskownice  dla  dzieci 
zobowiązani są do utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym poprzez: 

1) ogrodzenie terenu piaskownic; 

2) wymianę piasku przynajmniej przed sezonem letnim i każdorazowo w sytuacji stwierdzenia 
zanieczyszczenia piasku odchodami zwierząt lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi 
bezpieczeństwu korzystających; 

3) umieszczenie  przy  wejściach  na  teren  piaskownic  tablic  informacyjnych  o zakazie 
wprowadzania zwierząt.

§ 8. Mycie  pojazdów samochodowych  poza  myjniami  może  odbywać  się  wyłącznie  pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia  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; 
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3) mycia tylko nadwozia samochodu.

§ 9. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać 
się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia  środowiska  i gromadzenia  powstających  odpadów wurządzeniach  do 
tego przeznaczonych; 

2) dokonywania tej czynności na utwardzonych częściach nieruchomości; 

3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

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.

§ 10. Zgodnie  z art.  5 ust.  1 pkt  1 Ustawy  z dnia  13  września  1996  roku  o utrzymaniu 
czystości  i porządku  w gminach,  właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  do zapewnienia 
utrzymania czystości i porządku poprzez m. in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 11. Ustala  się  następujące  rodzaje  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów 
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  w miejscach  publicznych.  Niżej  wymienione 
pojemniki  powinny  być  przystosowane  do  odbioru  automatycznego  przez  pojazdy 
specjalistyczne: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 L, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 360 L, 

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L, 

6) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku 
do każdego rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m3 do 3 m3, 

7) kontenery na odpady budowlane, 

8) kontenery na odpady zmieszane o poj. powyżej 1,1m3

9) kosze uliczne o pojemności od 35 L, 

10) pojemniki  lub worki  foliowe,  o minimalnej  pojemności  100 L oznaczone odpowiednimi 
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem 
na: 

a) papier i makulaturę – kolor niebieski, 

b) tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe – kolor żółty, 

c) szkło – kolor zielony, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – kolor brązowy

11) worki  foliowe  w kolorze  czarnym,  czytelnie  podpisane  o pojemności  do  120  L 
przeznaczone na okazjonalne nadwyżki odpadów zmieszanych.
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§ 12. 1. Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemnika  przeznaczonego  do  zbierania 
niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  dla  właścicieli  nieruchomości,  na 
których  zamieszkują  mieszkańcy  w budynkach  jednorodzinnych  i właścicieli  nieruchomości 
niezamieszkałych na 110 litrów, a w przypadku odpadów segregowanych na 100 L. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemniki w odpowiedniej ilości 
i odpowiedniej pojemności, dostosowanej do własnych potrzeb. 

3. W  przypadku  budynków  wielorodzinnych,  odpady  komunalne  zmieszane  należy 
gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 110 L na jedną rodzinę, lub w pojemnikach 
zbiorczych o pojemności 1100 L, natomiast odpady segregowane w pojemnikach o minimalnej 
pojemności 100 L na jedną rodzinę. 

4. W przypadku imprez masowych organizator  zapewnia pojemniki  na odpady zmieszane 
wynikające z normy 3 litrów na każdego uczestnika oraz szalety w ilości jeden szalet  na 200 
uczestników. W przypadku imprez trwających powyżej 3 godzin powyższe normy zwiększa się 
o 50%.

§ 13. 1. Pojemniki  mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości,  której  służą.  Pojemnik 
należy ustawić tak,  aby nie powodować uciążliwości  i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości i osób trzecich. 

2. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady 
komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów, które należy 
umieścić na przystankach komunikacji publicznej, a na pozostałych terenach – w zależności od 
potrzeb. 

3. Pojemniki  należy  poddać  czyszczeniu  i myciu,  nie rzadziej  niż  raz  na  3 miesiące  oraz 
naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.

§ 14. 1. Właściciele  nieruchomości  na których  znajdują się  tereny lub obiekty służące  do 
użytku  publicznego  mają  obowiązek  ustawienia  na  tych  terenach  lub  w tych  obiektach 
pojemników na odpady. 

2. 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.

§ 15. Zabrania się: 

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający 
ich usunięcie z pojemnika; 

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu, śniegu 
i lodu oraz wlewania substancji ciekłych; 

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego 
przeznaczonymi; 

4) 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, 

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, 
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6) umieszczania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w pojemnikach  przeznaczonych  do 
selektywnej zbiórki, 

7) spalania odpadów na terenie nieruchomości.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

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

2. Pozbywanie  się  odpadów  komunalnych  przez  właścicieli  nieruchomości  odbywa  się 
poprzez  ich umieszczenie  w odpowiednich  pojemnikach i workach,  a następnie odebranie ich 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

3. W  przypadku  zwiększonej  ilości  odpadów  zmieszanych  i związanej  z tym 
niewystarczającej  pojemności  użytkowanych  pojemników,  dopuszcza  się  zbieranie  tych 
odpadów w czytelnie podpisanych czarnych workach. 

4. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  udostępnić  pojemniki  przeznaczone  do 
zbierania  odpadów komunalnych  w dniach  i godzinach  odbierania  odpadów,  w szczególności 
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich 
dojazd.  Szczegółowy  harmonogram  odbierania  odpadów  jest  ustalany  i ogłaszany  przez 
przedsiębiorstwo odbierające odpady, po uzgodnieniu i akceptacji Gminy.

§ 17. 1. Odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością: 

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości pozostałych: 

a) odpady niesegregowane i pozostałości po segregacji – co najmniej raz w miesiącu, 

b) odpady  zebrane  selektywnie  obejmujące  frakcje  wymienione  w § 5. 2.  pkt.  9 –  13  co 
najmniej raz na dwa miesiące, 

c) odpady zebrane  selektywnie  ulegające  biodegradacji,  wymienione  w § 5. 2.  pkt.  8 –  co 
najmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1;

2) w przypadku pojemników rozstawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
-  co najmniej raz w miesiącu.

§ 18. 1. Odpady  zielone  i ulegające  biodegradacji,  w tym  opakowaniowe  ulegające 
biodegradacji należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały 
i zagospodarować  w kompostowniku  przydomowym.  Takie  działanie  spełnia  wymóg 
selektywnego  zbierania  odpadów biodegradowalnych.  Kompostowanie  nie może  powodować 
uciążliwości dla sąsiadów. 

2. W  przypadku  gdy  kompostowanie  nie jest  możliwe,  odpady  ulegające  biodegradacji 
należy  gromadzić  w pojemniku  oznaczonym  kolorem  brązowym  ustawionym  na  terenie 
nieruchomości. 
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3. Papier  i tekturę,  szkło,  tworzywa  sztuczne,  metale  i odpady  wielomateriałowe  należy 
gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach foliowych bezpośrednio na 
terenie  nieruchomości  na  której  powstał  ten  rodzaj  odpadu.  W przypadku  nieruchomości 
zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  należy  umieszczać  wyżej  wymienione  frakcje 
odpadów  w przeznaczonych  do  tego  celu  i specjalnie  oznakowanych  pojemnikach 
zlokalizowanych na terenie osiedli.

§ 19. 1. Pozostałe  rodzaje  odpadów,  wymienionew  § 5. 2.  pkt.  1 –  7 są  odbierane 
w następujący sposób i z następującą częstotliwością: 

1) chemikalia  (w  szczególności  farby,  lakiery,  środki  ochrony  roślin),  odpady 
wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny –  w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie, co najmniej raz na 6 miesięcy, 

2) przeterminowane  leki  –  w przeznaczonych  do  tego  celu  i specjalnie  oznakowanych 
pojemnikach znajdujących się  na terenie  aptek i placówek służby zdrowia – w godzinach 
otwarcia  placówek,  a także  w wyznaczonych  punktach  selektywnej  zbiórki  odpadów,  co 
najmniej raz na 6 miesięcy, 

3) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe – w przeznaczonych do 
tego  celu  specjalnie  oznakowanych  pojemnikach  znajdujących  się  na  terenie  placówek 
oświaty  –  w godzinach  otwarcia.  Akumulatory  przemysłowe  i samochodowe  należy 
dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż, skup, bądź 
wymianę.  Odpady  te  będą  również  odbierane  w punktach  selektywnej  zbiórki 
w wyznaczonym terminie, co najmniej raz na 6 miesięcy, 

4) odpady  budowlane  i rozbiórkowe  powstałe  w wyniku  prowadzenia  drobnych  prac 
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia budowy lub 
robót,  należy  przekazywać  do  punktów  selektywnej  zbiórki  odpadów  w wyznaczonym 
terminie,  skąd  będą  odbierane  co  najmniej  raz  na  6 miesięcy.  Odpady  budowlane 
i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia prac innych niż wyżej  wymienione należy 
gromadzić  na  terenie  nieruchomości  w kontenerach  zamówionych  odpłatnie  przez 
wykonawcę robót, 

5) odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  i odpadów  budowlanych  poza  ustalonym 
harmonogramem będzie realizowany na podstawie  indywidualnego zgłoszenia  właściciela 
nieruchomości  za  oddzielną  opłatą,  w miejscu  i czasie  uzgodnionym  z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne.

§ 20. 1. Właściciele  nieruchomości  na  których  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają 
odpady  komunalne  są  zobowiązani  do  zawarcia  indywidualnej  umowy  z przedsiębiorstwem 
wpisanym  do  rejestru  działalności  regulowanej,  której  przedmiotem będzie  odbiór  odpadów 
komunalnych  z terenu  nieruchomości.  Wykaz  przedsiębiorców,  o których  mowa  wyżej 
udostępnia  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Głowno  oraz  na  tablicy  ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Głowno.

§ 21. 1. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  nieruchomości 
w bezodpływowy  zbiornik  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  lub  w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. 

2. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń 
do ich gromadzenia, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
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3. Pojemność zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków powinna 
być  dostosowana  do  potrzeb  osób  zamieszkujących  na  terenie  nieruchomości  i ilości 
wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowy zbiornik zobowiązani są do 
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy. 

5. Właściciele  nieruchomości  wyposażonych  w przydomową  oczyszczalnię  ścieków 
zobowiązani są do pozbywania się nagromadzonych osadów ściekowych co najmniej raz na 12 
miesięcy. 

6. W celu wykonania obowiązków, o którym mowa w ust. 2, 4, 5 właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy 
Głowno na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych,  a w przypadku kontroli  – do okazania 
takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których 
mowa  wyżej  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Głowno oraz  na  tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno. 

7. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowychsą przekazywane do stacji 
zlewnej. 

8. Zakazuje  się  samodzielnego  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i osadników 
przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 22. 1. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  podejmować  działania  zmierzające  do 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów, 

2) kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, 

3) kupowanie produktów minimalnie opakowanych, 

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

5) zgniatanie  butelek  plastikowych,  opakowań  wielomateriałowych  oraz  tekturowych  przed 
wrzuceniem do pojemnika, 

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież.

§ 23. Przewiduje się: 

1) wzmożenie działań edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) wzmożenie  działań  kontrolnych  w przestrzeganiu  przepisów  prawa  ochrony  środowiska 
przez podmioty.

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.
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§ 24. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych 
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach 
lub nieruchomościach. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 
furtki  wejściowej  na  teren  ogrodzonej  posesji  na  której  utrzymywane  jest  zwierzę  mogące 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy i pod 
opieką właściciela.

§ 25. Zabronione jest: 

1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

2) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji  spożywczej,  zakładów usługowych, 
lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

§ 26. Osoby utrzymujące  zwierzęta  domowe zobowiązane  są do niezwłocznego  usuwania 
zanieczyszczeń  spowodowanych  przez  te  zwierzęta  w miejscach  publicznych  oraz  w innych 
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.

Wymagania  dotyczące  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 27. 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 w/w terenach jest zobowiązany do: 

1) zapobiegania  powstawaniu  uciążliwości  wobec  osób  trzecich,  w szczególności  hałasów 
i odorów, 

2) zabezpieczenia  nieruchomości  przed  możliwością  opuszczenia  jej  przez  zwierzęta 
gospodarskie, 

3) nie  wyprowadzania  zwierząt  poza  teren,  do  którego  posiadacz  zwierzęcia  posiada  tytuł 
prawny.

3. Każdy  przypadek  padnięcia  zwierzęcia  należy  zgłaszać  do  Urzędu  Gminy  lub  firmy 
zajmującej się utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 8.

Wyznaczanie  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i terminy  jej 
przeprowadzania.

§ 28. 1. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  wykonania  deratyzacji  na  terenie 
nieruchomości  w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Głowno w przypadku wystąpienia 
takiej potrzeby. 

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza 
się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym. 
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3. O terminie przeprowadzania deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem 
obwieszczenia  wywieszanego  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Głowno,  na  tablicach 
ogłoszeniowych  zlokalizowanych  w poszczególnych  sołectwach  oraz  na  stronie  internetowej 
Urzędu Gminy Głowno. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe. 

§ 29. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze 
grzywny  zgodnie  z art.  10  ust.  2 i  2a  ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951). 

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