
UCHWAŁA NR VIII/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim,

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz, 

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 
XXXVIII/294/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 r. 
poz. 9).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/47/2015

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz, zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbórz.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne takie jak:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

d) popiół,

e) odpady ulegające biodegradacji (kuchenne i zielone)

należy zbierać selektywnie w workach lub pojemnikach, o których mowa 
w § 5 ust. 2 Regulaminu.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 lit. a-d, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich 
odbioru raz w miesiącu.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 lit. e , powstające w okresie od kwietnia do października, należy 
przekazywać:

- z budynków wielolokalowych – raz na tydzień,

- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru lub do punktu selektywnego zbierana odpadów 
komunalnych.

5. Odpady o których mowa w ust. 2 lit. e, powstające w okresie od listopada do marca należy 
przekazywać raz w miesiącu podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru lub do punktu selektywnego 
zbierana odpadów komunalnych.

6. Meble, odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte akumulatory, chemikalia 
(np. farby, lakiery i przeterminowane środki ochrony roślin), opony należy gromadzić odrębnie 
i przekazywać je podczas „wystawek” jeden raz w roku, w terminach podanych do publicznej 
wiadomości, lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Id: BF2B0CB5-C824-4CB4-A849-CD072BC741A2. Podpisany Strona 1



7. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Odpady zielone, ulegające biodegradacji mogą być poddawane kompostowaniu we własnym 
kompostowniku, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

10. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w sklepach lub 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Odpady zmieszane, powstające na obszarze miasta Wolborza w okresie od kwietnia do 
października, należy przekazywać:

- z budynków wielolokalowych – raz w tygodniu,

- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

12. Odpady zmieszane, powstające na obszarze miasta Wolborza, w okresie od listopada do marca 
oraz powstające przez cały rok na nieruchomościach położonych na części wiejskiej Gminy Wolbórz 
należy przekazywać raz w miesiącu podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

13. W miejscach publicznych odpady należy gromadzić w koszach na śmieci.

14. Zbiorniki przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych należy opróżniać z częstotliwością 
zapobiegającą ich przepełnieniu.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4. 1 Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, 
jest dozwolone pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są w sposób umożliwiający ich 
odprowadzanie zgodnie z przepisami prawa.

2. Naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów w obrębie nieruchomości, mogą być 
dokonywane pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczania wód i gleby oraz 
nie będą uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych 
pojemników i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki (worki) o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 120 l, 240 l; 1100 l, 7m³(KP-7) i worki 110 l;

3) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o następujących kolorach:

a) ZIELONY – przeznaczony na opakowania szklane,

b) NIEBIESKI – przeznaczony na papier i tekturę,
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c) ŻÓŁTY – przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych 
oraz metalu,

d) BRĄZOWY –przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji (kuchenne i zielone),

f) CZARNY – przeznaczony na popiół.

§ 6. 1. Określa się rodzaje i minimalną ilość pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów zmieszanych i segregowanych na terenie Gminy Wolbórz:

1) nieruchomość zamieszkała przez 1-3 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o poj.110 l, na odpady zmieszane,

b) po jednym pojemniku 120 l lub worku 110 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 
w sposób selektywny,

2) nieruchomość zamieszkała przez 4-6 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 120 l. lub jeden pojemnik o pojemności 240 l lub jeden pojemnik 
o pojemności 120 l i jeden worek o pojemności 110 l lub dwa worki o poj.110 l, na odpady 
zmieszane,

b) po dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 120 l i jeden worek 110 l lub dwa worki o poj.110 l na 
odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

3) nieruchomość, na której zamieszkuje powyżej 6 osób, pojemniki lub worki jak w pkt 2 oraz:

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o poj.110 l na każde kolejne trzy osoby, 
na odpady zmieszane,

b) dodatkowo jeden pojemnik 120 l lub worek o poj.110 l na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby.

4) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l lub worek o poj.110 l, na odpady zmieszane,

b) po jednym pojemniku 120 l lub worku 110 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 
w sposób selektywny.

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach lub 
pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie 
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania 
zagrożenia dla użytkowników a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz 
w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla 
użytkowników nieruchomości i pracowników firmy odbierającej odpady w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Odpady komunalne z nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego należy usuwać 

z koszy o pojemności do 50 l, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarno-
higienicznego i estetycznego nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co 3 dni. Odpady te należy 
gromadzić w pojemnikach i kontenerach do czasu odbioru przez podmiot posiadający stosowne 
zezwolenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
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2. Odpady zgromadzone w sposób selektywny będą odbierane jeden raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane raz na dwa tygodnie.

§ 9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą brak 
wystąpienia wypływu ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia i zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
i wód podziemnych. Zbiornik należy opróżniać nie rzadziej niż 2 razy do roku.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 10. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania:

1) obejmujące zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 
selektywnym 100% mieszkańców gminy;

2) zmniejszające ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 
składowanie;

3) zwiększające poziom wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie;

4) upowszechniające systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na 
obszarze całej gminy;

5) eliminujące praktyki nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych 
w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku.
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.

§ 12. Psy i inne zwierzęta agresywne powinny być trzymane w zamkniętych zagrodach, natomiast na 
ulicy prowadzone przez opiekunów na smyczy z założonym kagańcem.

§ 13. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę i kaganiec,

b) prowadzenie psa na smyczy i w nałożonym kagańcu,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach 
i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych 
nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników.
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Rozdział 7.

Wymagania odnośnie 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 jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.;

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenie jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub 
ściółki pozostawione na ulicach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 15. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, są nieruchomości 

zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz związane z produkcja, handlem 
i magazynowaniem artykułów spożywczych.

2. Ustala się terminy deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe.
§ 16. Nadzór na realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz 

Wolborza.
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