
UCHWAŁA NR XXVII/312/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i 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) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Nr L/371/2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
10 marca 2006 roku, w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk 
(Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 326,poz.2522). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/312/12 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kamieńska 

2) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Burmistrza 
Kamieńska miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

3) pojemniki- rozumie się przez to także worki do gromadzenia odpadów komunalnych. 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów: 

1) przeterminowanych leków; 

2) chemikaliów; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

6) zużytych opon; 

7) papieru i tektury; 

8) szkła; 

9) tworzywa sztucznego; 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

11) opakowań wielomateriałowych; 

12) metali; 

13) odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji; 

14) niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych. 

2. Z zastrzeżeniem pkt. 14 właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia i pozbywania się 
w sposób selektywny, a podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania w sposób 
selektywny odpadów, o których mowa w ust. 1. 

3. W pojemnikach, o których mowa w§ 5 zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego 
popiołu i żużlu. 

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób 
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 
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§ 4. Dopuszcza się mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
wyłącznie dla własnych potrzeb i pod warunkiem, że czynności te nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego (zanieczyszczeń gruntów lub wody) oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, a powstające 
odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L) 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

6) pojemniki odpowiednio oznaczone w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, 
o rozmiarach 60 L, 120 L,240L, 1100L, 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L. 

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej segregowanych i niesegregowanych 
odpadów komunalnych pozostałych, w zależności od liczby zamieszkujących je osób: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) jedna osoba – 60L 

b) od 2 - do 3 osób – 120 L; 

c) od 4 do 8 osób – 240 L; 

d) od 9 osób do 12 osób – 360 litrów; ( 240l i 120L) 

e) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w ppkt 
b)-d) 

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej zamieszkałej przez: 

a) nie więcej niż 30 osób – 1100 L; 

b) 31- 60 osób – 2 x 1100 L; 

c) powyżej 60 osób – 3 x 1100 L lub więcej w zależności od potrzeb; 

2. Ustala się, iż minimalna pojemność kosza ulicznego na drogach publicznych wynosi 20 L. 

§ 7. 1. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone na terenie nieruchomości przy uwzględnieniu 
przepisów § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270; 
z 2004 r. Nr 109, poz. 1115). 

2. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych rozmieszcza się w sposób: 

1) umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników dróg; 

2) w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe 
opróżnianie przez firmę wywozową; 

3) w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 
i przebywania znacznej ilości osób. 
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§ 8. 1. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym: 

1) pojemnik powinien być poddawany czyszczeniu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące; 

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

3) pojemnik uszkodzony powinien być niezwłocznie naprawiony. 

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników ustawionych przy drogach publicznych. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej w następujący 
sposób i z częstotliwością: 

1) niesegregowane odpady komunalne pozostałe winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości 
i przekazywane odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników,nie 
rzadziej jednak niż raz w miesiącu; 

2) przeterminowane leki winny być zbierane i przekazywane do wyznaczonej apteki lub punktu aptecznego nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał ; 

3) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin, 
środki owadobójcze należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał 

4) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony winny być zbierane 
i przekazywane do punku selektywnego zbierania odpadów, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku lub 
winny być gromadzone w miejscach wskazanych przez odbiorcę odpadów w terminach wyznaczonych 
harmonogramem; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe winny być zbierane i przekazywane do punktu selektywnego zbierania 
odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w roku lub winny być gromadzone w miejscach wskazanych przez 
odbiorcę odpadów w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

6) szkło i tworzywa sztuczne winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane 
odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się pojemników, nie rzadziej jednak 
niż raz na 2 miesiące ; 

7) metale, papier, w tym tektura i opakowania wielomateriałowe winny być zbierane w pojemnikach na 
terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się 
pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe winny być zbierane i przekazywane do punktu selektywnego zbierania 
odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w roku; 

9) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone winny być zbierane 
i zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych, a w przypadku ich braku 
w pojemnikach , z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników,nie rzadziej jednak niż raz 
na 3 miesiące. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejscu widocznym i umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów służących do użytku publicznego, należy prowadzić 
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, a na których powstają odpady komunalne obowiązani są zbierać i gromadzić te odpady 
w pojemnikach, o których mowa w § 5, celem odebrania ich przez podmiot odbierający odpady komunalne na 
podstawie umowy z nim zawartej. 
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§ 11. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego winno następować w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości nie rzadziej 
jednak niż raz na 3 miesiące. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska przez właścicieli 
nieruchomości. 

§ 13. Wyeliminowanie ze strumieni odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych. 

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 
informować właścicieli nieruchomości o obwiązkach selektywnego zbieranie odpadów. 

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 

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują 
i szkody przez niewyrządzone. 

2. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy: 

1) sprawowanie stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami; 

2) szczepienia ochronne zwierząt; 

3) niedopuszczanie do długotrwałego zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe, szczególnie 
w godzinach 22:00 – 6:00. 

3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy w szczególności: 

1) uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie; 

2) wyprowadzanie psa na smyczy, z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) wyprowadzanie psa na smyczy, w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe – w odniesieniu do psów 
rasuznawanych za agresywne; 

4) niewprowadzanie psów do obiektów użyteczności publicznej i na tereny rekreacyjne, a w szczególności na 
place zabaw z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt np. lecznice; postanowienie to nie dotyczy 
osoby niewidomej, korzystającej z psa przewodnika; 

5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach, budynkach, na ulicach, chodnikach, 
skwerach i zieleńcach. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach 
nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad 
zachowaniem zwierzęcia. 

5. Dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz oraz zaopatrzona tabliczką informacyjną 
„uwaga pies”, w przypadku psów ras uznawanych za agresywne tabliczka „uwaga pies rasy agresywnej”. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając bądź zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo 
zajmujące się utylizację padliny. 
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§ 17. 1. Dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarno – weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony 
środowiska i zwierząt, określonych w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki, 
zgodnych z normami dla danego gatunku zwierząt; 

2) zapewnienia odpowiednich instalacji i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości 
w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) utrzymywania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz doprowadzający 
do powstania ognisk gryzoni, owadów itp.; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 

§ 18. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi przez gryzonie 
zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji w obrębie swojej nieruchomości, tj. 
w miejscach oraz pomieszczeniach nieruchomości tj: węzły ciepłownicze, korytarze i inne pomieszczenia 
piwniczne, śmietniki, pomieszczenia magazynowe. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać, co najmniej raz w roku tj. w terminie: 01 kwietnia – 30 kwietnia lub 
1 października – 31 października, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu (a także w innych 
terminach, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby). 

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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