
UCHWAŁA NR L/371/2006 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 10 marca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457); art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz.369 i Nr 121, 
poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 
r. Nr 85 poz. 729, Nr 175 poz. 1458) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Miejska w Kamieńsku uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kamieńsk określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kamieńsk” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/189/97 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 11 kwietnia 
1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. 

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

 



ZAŁ ĄCZNIK  
DO UCHWAŁY NR L/371/2006 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 
z dnia 10 marca 2006r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIE GMINY KAMIE ŃSK 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamieńsk zwany 

dalej „Regulaminem” dotyczy zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, unieszkodliwiania 

stałych i płynnych odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i stanu 

porządkowego na terenie gminy Kamieńsk. 

2. Utrzymanie czystości i porządku obowiązuje wszystkie osoby fizyczne i prawne na 

terenie gminy, a w szczególności: 

1/ właścicieli nieruchomości, 

2/ organy samorządowe, 

3/ kierowników budów, 

4/ jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej, 

5/ zarządy dróg, 

6/ jednostki wywozowe oraz właścicieli obiektów słuŜących unieszkodliwianiu lub 

wykorzystywaniu odpadów, 

7/ inne podmioty władające nieruchomościami . 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielu nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć takŜe współwłaściciela, 

uŜytkowników / współuŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty 

władające nieruchomością; 

2) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Kamieńsk, 

3) Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Kamieńska, 

4) jednostce wywozowej – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, 



5) urządzeniach – naleŜy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, 

6) zwierzętach domowych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 

pomieszczeniu utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych. 

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa z 

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, 

poz. 622 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 

62, poz. 628 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego. 

II.       Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 4. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku oraz 

naleŜytego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego nieruchomości. § 5. 1. 

Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 

powstałych na terenie nieruchomości poprzez segregację w szczególności na: 

1/ odpady organiczne ulegające biodegradacji , 

2/ odpady nadające się do ponownego wykorzystania, w tym   w szczególności 

makulatura, szkło, złom, odpady plastikowe, 

3/ odpady niebezpieczne, w tym w szczególności baterie, akumulatory, opakowania 

po środkach ochrony roślin, po środkach owadobójczych, leki, odpady medyczne 

i weterynaryjne, 

4/ odpady wielkogabarytowe, 

5/ odpady pochodzące z remontu, 

6/ zuŜyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

7/ odpady inne niŜ określone w pkt. 1 – 6 zgodnie z ich właściwościami. 

2. Segregacja, o której mowa w ust. 1 dokonywana jest w miejscu powstawania 

odpadów i w jej wyniku kaŜdy z rodzajów odpadów umieszczany jest w odrębnym 

odpowiednio oznakowanym urządzeniu, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Zaleca się aby wydzielone w wyniku segregacji: 

1/ odpady organiczne ulegające biodegradacji umieszczać w indywidualnych 

przydomowych kompostowniach, lub w przypadku gdy nie ma technicznych 



moŜliwości stworzenia kompostowni – w pojemnikach oznaczonych jako „odpady 

organiczne”, 

2/ odpady nadające się do ponownego wykorzystania w tym w szczególności 

makulatura, szkło, złom, odpady plastikowe oddawać do punktu skupu surowców 

wtórnych, 

3/ odpady niebezpieczne w tym, w szczególności: 

a) baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki naleŜy oddawać do punktu 

zbiórki, 

b) zuŜyte opakowania po środkach ochrony roślin i po środkach owadobójczych 

oddawać w punktach ich zakupu, 

c) leki raz opakowania po zuŜytych lekach oddawać do punktu zbiórki 

prowadzonego przez apteki, 

d) odpady medyczne i weterynaryjne podlegają oddzielnemu gromadzeniu, 

odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad i wymagań określonych 

odrębnymi przepisami. 

4. Mieszkańcy Gminy przy selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych, 

o których mowa w ust. 3 pkt. 2 korzystają z urządzeń odpowiednio oznakowanych i 

ustawionych przez Gminę oraz podmioty prowadzące zbiórkę odpadów. 

5. Burmistrz informuje mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie ogłoszenia na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na terenie miasta i w sołectwach oraz Internecie o 

usytuowaniu punktów zbiórki segregowanych odpadów z wyszczególnieniem rodzaju 

prowadzonej zbiórki. 

§ 6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i z remontów ustala właściciel nieruchomości z 

jednostką wywozową organizującą takie usunięcia. 

§ 7. Gmina organizuje co najmniej raz w roku wywóz odpadów wielkogabarytowych. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz 

uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń oraz śliskości z chodników połoŜonych wzdłuŜ 

nieruchomości. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1. naleŜy realizować poprzez uprzątnięcie śniegu, 

lodu, błota i innych zanieczyszczeń z miejsca na chodniku nie powoduje zakłóceń w ruchu 

pieszym i pojazdów. 



3. Śliskość na chodniku moŜna likwidować poprzez stosowanie piasku. Po usunięciu 

śliskości pozostały na chodniku piasek naleŜy niezwłocznie usunąć. 

§ 9. Dopuszcza się mycie i naprawy samochodów i innych pojazdów poza myjniami i 

warsztatami naprawczymi wyłącznie dla własnych potrzeb i pod warunkiem, Ŝe czynności te 

nie będą stanowić zagroŜenia dla środowiska naturalnego (oleje i smary nie przedostaną się 

do gruntu lub wody) oraz uciąŜliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

III. Rodzaj i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące do uŜytku 

publicznego maja obowiązek ustawiania na tych terenach lub obiektach oraz na zewnątrz 

obiektów urządzeń na śmieci i systematycznego ich opróŜniania. 

§ 11. 1. Ustala się 80 litrów jako minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przypadających na jedno gospodarstwo 

domowe, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy liczba osób w gospodarstwie domowym przekracza 3 osoby 

minimalna pojemność, o której mowa w ust. 1 nie powinna być mniejsza niŜ 110 litrów. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości maja obowiązek wyposaŜyć zajmowana przez siebie 

nieruchomość w urządzenie słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywać 

je w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą stanowić własność: 

1/ właściciela nieruchomości, 

2/ jednostki wywozowej i być dzierŜawione przez właściciela. 

§ 13. Urządzenia, o których mowa w § 12 słuŜą wyłącznie do gromadzenia tego typu 

odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie do nich śniegu, lodu, ŜuŜlu i popiołu gorącego, gruzu 

budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących oraz odpadów przemysłowych i 

medycznych. Niedozwolone jest równieŜ palenie odpadów w pojemnikach. 



§ 14. 1. Ustala się, Ŝe drogi publiczne w ciągu których znajdują się przystanki komunikacji 

publicznej obowiązkowo podlegają wyposaŜeniu w zamontowane na stałe kosze uliczne o 

pojemności nie mniejszej niŜ 20 litrów, przy czym kosze te naleŜy lokalizować pod wiatą 

przystanku a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

2. Gmina zobowiązana jest ustawić w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone 

na selektywna zbiórkę odpadów co najmniej w zakresie zbiórki: 

1/ opakowań szklanych, 

2/ opakowań z tworzyw sztucznych, 

3/ odpadów niebezpiecznych, które to niezaleŜnie od indywidualnego selektywnego 

zbierania odpadów uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów. 

IV. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

§ 15. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według ustaleń z jednostką wywozową, 

jednak z taka częstotliwością aby nie dopuszczać do przepełnienia się urządzeń. 

§ 16. Odpady przemysłowe, medyczne i weterynaryjne podlegają obowiązkowi oddzielnego 

gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych odrębnymi 

przepisami. 

§ 17. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady komunalne zobowiązani 

są usuwać je z ich terenu poprzez zawarcie pisemnej umowy na wywóz odpadów 

komunalnych z jednostka wywozową. 

§ 18. Urządzenie na odpady winny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno 

dla samych właścicieli jak i pracowników jednostki wywozowej oraz na twardej powierzchni. 

Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników obciąŜają właściciela 

nieruchomości. 

§ 19. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróŜnienia urządzeń odpowiedzialny jest 

właściciel nieruchomości. 



§ 20. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w miejscach, gdzie nie ma moŜliwości 

przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i 

porządku poprzez zbieranie nieczystości ciekłych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach 

lub poprzez wyposaŜenie tych nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

§ 21. KaŜdy właściciel, o którym mowa w § 20 zobowiązany jest do systematycznego 

usuwania na własny koszt nieczystości ciekłych i nie dopuszczania do wylewania się ich na 

zewnątrz zbiornika. 

§ 22. Zawartość zbiorników bezodpływowych nie moŜe być wykorzystywana do uŜyźniania 

pól, ogródków przydomowych, trawników, jak równieŜ wylewana do rowów odwadniających 

i innych zbiorników wodnych. 

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zlecać usługi w zakresie wywozu 

nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników podmiotom posiadającym uprawnienia, 

a pokwitowanie odbioru nieczystości ciekłych okazywać właściwym słuŜbom kontrolnym. 

V. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. 

§ 24. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1/ do dnia 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy 

odpadów ulegających biodegradacji, 

2/ do dnia 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

3/ do dnia 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. – 

- i będą to następujące ilości: 

a/ 38 kg/osobę/rok w roku 2010 

b/ 25 kg/osobę/rok w roku 2013 

c/ 18 kg/osobę/rok w roku 2020 



2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają 

zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. 

VI. Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 25. Gmina zapewnia objęcie swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

§ 26. Gmina ogranicza strumień odpadów komunalnych kierowanych na składowisko poprzez 

ich selektywna zbiórkę. 

§ 27. Odpady komunalne zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości przez jednostki 

wywozowe podlegają unieszkodliwieniu w posiadanych przez nich instalacjach, natomiast 

odpady wyselekcjonowane są przekazywane do odzysku bądź recyklingu uprawnionym 

podmiotom. 

§ 28. Odpady pochodzące z remontów podlegają wstępnej segregacji na odpady nadające się 

do ponownego uŜycia /np. cegła, gruz/ z ich miejscowym wykorzystaniem oraz dalszej 

właściwej selekcji. 

§ 29. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie 

poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane jest poprzez 

selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez 

jednostki wywozowe, a w dalszej kolejności poprzez właściwe postępowanie z nimi. 

VII. Obowi ązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

§ 30. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostroŜności zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub 

uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

uŜytku, a w szczególności: 

1/ prowadzenia psa na smyczy, a psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia winny 

mieć załoŜony kaganiec, 

2/ mieć stały dozór nad psem, 



3/ nie wprowadzać psów lub innych zwierząt domowych do obiektów uŜyteczności 

publicznej, z zastrzeŜeniem ust. 2, 

4/ nie wprowadzać psów lub innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, 

piaskownic dla dzieci, 

5/ natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez psy lub inne zwierzęta 

domowe na jezdniach, chodnikach, placach oraz innych terenach przeznaczonych do 

wspólnego uŜytku. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z psów 

przewodników, oraz obiektów przeznaczonych dla zwierząt (np. lecznice zwierząt). 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 ponoszą pełna odpowiedzialność za zachowanie tych 

zwierząt. 

§ 31. 1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddania ich obowiązkowemu okresowemu 

szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz 

punktów szczepień, o których mowa w ust. 1. 

§ 32. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe maja obowiązek zawiadomić natychmiast 

słuŜby sanitarne o pojawieniu się u utrzymywanych zwierząt objawów wzbudzających 

podejrzane zachowania na chorobę zakaźną, która moŜe być przenoszona na ludzi. 

VIII. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej.  

§ 33. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

powinno być prowadzone w taki sposób by nie pogorszyło warunków otoczenia (nie 

spowodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody) oraz nie spowodowało innych 

uciąŜliwości dla osób trzecich. 

§ 34. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez 

instytucje uŜyteczności publicznej. 

§ 35. 1. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania do 

punktów usuwania i unieszkodliwiania zwłok. 



2. Wykaz punktów usuwania i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ogłasza 

Burmistrz. 

IX. Deratyzacja. 

§ 36. 1. Obowiązkową deratyzacją przeprowadzaną dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i 

październiku objęte są nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi, 

obiektami uŜyteczności publicznej oraz nieruchomości w obrębie których utrzymywane są 

zwierzęta domowe. 

2. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi deratyzację 

przeprowadza się w miarę potrzeb. 

§ 37. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagroŜenie epidemiologiczne 

Burmistrz w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi w drodze zarządzenia termin jej 

przeprowadzenia. 

§ 38. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji i jej koszt spoczywa na właścicielu 

nieruchomości. 

 



 


