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UCHWAŁA NR XIV/63/15 
 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żychlin” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 

poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122 i poz. 1688) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co 

następuje: 

  

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości 
obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

1) szkło; 
2) papier; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) opakowania wielomateriałowe; 
6) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające 

biodegradacji; 
7) przeterminowane leki i chemikalia; 
8) zużyte baterie i akumulatory; 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
12) zużyte opony. 

§ 2. Odpady, o których mowa w § 1 powstające w gospodarstwach domowych takie jak: 

1) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych 
pojemnikach w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki na podstawie porozumienia z 
Gminą Żychlin. Wykaz w/w aptek zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Żychlin; 

2) zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać 
wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami odrębnymi lub 
dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów wskazanych na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin. Dopuszcza się możliwość zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas organizowanych akcji tzw. „wystawek”, w 
terminach i w sposób określony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Żychlin lub po uzgodnieniach właściciela nieruchomości bezpośrednio z 
przedsiębiorcą wywozowym (za przedsiębiorcę wywozowego należy rozumieć 
przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żychlin 
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rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 

3) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców 
gminy w punktach selektywnej zbiórki odpadów wskazanych na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin. Dopuszcza się możliwość zbierania mebli, 
zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych podczas organizowanych akcji tzw. 
„wystawek”, w terminach i w sposób określony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Żychlin lub po uzgodnieniach właściciela nieruchomości bezpośrednio z 
przedsiębiorcą wywozowym; 

4) przeterminowane chemikalia, będą odbierane od mieszkańców gminy w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów wskazanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Żychlin; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzi się w kontenerach lub workach przeznaczonych 
do gromadzenia tego rodzaju odpadów ustawionych na terenie nieruchomości i usuwa się 
niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych na podstawie umowy zawartej z 
przedsiębiorstwem wywozowym. Odpady te mogą być również przekazane we własnym 
zakresie do punktów selektywnej zbiórki odpadów wskazanych na stronie internetowej 
Biuletynu informacji Publicznej Gminy Żychlin. 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach 
nieruchomości służących do użytku publicznego przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, z 
częstotliwością dostosowaną do konieczności utrzymania czystości i porządku oraz 
występujących warunków atmosferycznych. 

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie 
nieruchomości przy spełnieniu następujących wymagań: 

1) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodne z przepisami odrębnymi; 

2) ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników 
wodnych lub do ziemi. 

§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać 
się na terenie nieruchomości przy spełnieniu następujących wymagań: 

1) naprawa pojazdów nie będzie powodowała zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego; 

2) powstające w wyniku napraw odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają jej utrzymanie w odpowiednim stanie 
czystościowo – porządkowym poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów. 

 
 

Rozdział 2. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadówkomunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 
warunkirozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym,porządkowym i technicznym 

§ 7. Ustala się rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych 
w gospodarstwach domowych oraz liczbę osób korzystających z tych pojemników: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową zagrodową i jednorodzinną: 
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a) pojemniki na zmieszane odpady komunalne, o minimalnej pojemności 120l dla 
nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi od 1 – 4 osób 
oraz 240l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi 5 
osób i więcej, 

b) pojemniki/ worki, o minimalnej pojemności 60l na selektywnie zebrane odpady 
komunalne, dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi 
od 1 – 4 osób oraz 120l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z 
pojemnika/ worka wynosi 5 osób i więcej; 

2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi: 

a) pojemniki lub kontenery na zmieszane odpady komunalne, o minimalnej pojemności 240l, 
dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi do 10 osób 
oraz 1000l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika / 
kontenera wynosi 11 osób i więcej, 

b) pojemniki na selektywnie zebrane odpady komunalne, o minimalnej pojemności 120l dla 
nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi do 10 osób oraz 
240l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi 11 osób i 
więcej; 

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) pojemniki na zmieszane odpady komunalne, o minimalnej pojemności 120l dla 
nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi od 1 – 10 osób 
oraz 240l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi 11 
osób i więcej, 

b) pojemniki/worki, o minimalnej pojemności 60l na selektywnie zebrane odpady komunalne, 
dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika wynosi od 1 – 10 
osób oraz 120l dla nieruchomości, w której liczba osób korzystających z pojemnika 
wynosi 10 osób i więcej; 

4) dla nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności, takich jak: 
drogi publiczne (chodniki), przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw, tereny sportowo-
rekreacyjne, itp. do zbierania odpadów komunalnych przeznacza się kosze na śmieci o 
minimalnej pojemności 10l. 

§ 8. Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) pojemniki na odpady komunalne mają zostać rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych 
dla użytkowników nieruchomości; 

2) w przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy 
wywozowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów 
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejsce 
umożliwiające odbiór odpadów; 

3) pojemniki powinny być przystosowane do mechanicznego odbierania odpadów, posiadać 
zamknięcie, spełniać normy jakościowe określone w przepisach odrębnych oraz posiadać 
ilustrowane lub słowne oznaczenie właściwych odpadów; 

4) worki na odpady zebrane selektywnie powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości 
odpowiedniej do rodzaju odpadów w nich gromadzonych oraz posiadać ilustrowane lub 
słowne oznaczenie właściwych odpadów. Worek należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 
niemożliwym było wydostawanie się z niego odpadów w sposób niekontrolowany. 
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Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w terminach ustalonych w harmonogramie 
przez przedsiębiorcę wywozowego przy uwzględnieniu następującej częstotliwości: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową zagrodową i jednorodzinną: 

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 – nie rzadziej niż 6 razy w ciągu 
roku, 

b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2-5 – nie rzadziej niż 9 razy w ciągu 
roku, 

c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające 
biodegradacji mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady: 

- nie rzadziej niż 9 razy w ciągu roku na terenach wiejskich, 

- nie rzadziej niż 14 razy w ciągu roku na terenie miasta z tym, że w miesiącach od 
kwietnia do października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

d) zmieszane odpady komunalne: 

- nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie na terenie miasta, 

- nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie na terenach wiejskich; 

2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi: 

a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające 
biodegradacji mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady - po zapełnieniu 
pojemnika lub na zgłoszenie, z tym, że w okresie od kwietnia do października 
częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień, 

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1-5 - po zapełnieniu pojemnika lub nie 
rzadziej niż 9 razy w ciągu roku; 

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w okresie w którym powstają 
odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; 

4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz na tydzień. 
§ 10. Nieruchomości, nie podłączone do sieci kanalizacyjnej, winny być opróżniane ze 

zbiornika bezodpływowego lub opróżniane z osadnika oczyszczalni przydomowej. 
Częstotliwość opróżniania zbiornika winna gwarantować, że nie nastąpi jego przepełnienie, 
natomiast częstotliwość opróżniania osadnika winna wynikać z instrukcji eksploatacji 
oczyszczalni. 

Rozdział 4. 
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form 
konsumpcji, aby utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

2. Powstające odpady ulegające biodegradacji i opakowania ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we 
własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

3. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz 
racjonalizacji procesu segregacji wymaga się: 
1) opróżniania opakowań z pozostałości produktu przez umieszczeniem w pojemniku na 

odpady surowcowe; 
2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 

wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady. 
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Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przedzagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do: 

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności poprzez 
zabezpieczenie terenu nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się zwierząt poza 
jej obszar; 

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i 
zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek 
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i 
chodników, pozostawionych przez zwierzę. 

2. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego 
dodatkowo w kagańcu, za wyjątkiem psów znajdujących się na terenie ogrodzonej 
nieruchomości. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak 
parki, skwery i zieleńce pod warunkiem, że posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną 
kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia. 

 
 

Rozdział 6. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach 

§ 13. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach nieruchomości 
zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi położonych w granicach 
administracyjnych miasta. 

§ 14. Określa się wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej i na obszarach nieruchomości 
zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi na terenach wiejskich: 

1) teren hodowli zwierząt i bezpośrednie jego otoczenie powinno być utrzymane w należytej 
czystości i porządku; 

2) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone lub zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

 
 

Rozdział 7. 
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 

jejprzeprowadzania 

§ 15. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi; 
2) tereny przemysłowe zakładów pracy; 
3) tereny związane ze składowaniem, segregacją, unieszkodliwianiem odpadów stałych oraz 

nieczystości płynnych. 
2. Wyznacza się terminy przeprowadzania deratyzacji: od dnia 15 marca do dnia 15 

kwietnia lub od dnia 15 września do dnia 15 października każdego roku. 
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Rozdział 8. 
Przepisy końcowe 

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 
2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żychlin". 

§ 17. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie 
 
 

Elżbieta Tarnowska 

 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XIV/63/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE 
z dnia 4 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Żychlin” 
 

  
Zgodnie z 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 2013 r., poz. 1399 ze zm.) rada gminy po zasięgnięciu 
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. 
 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienia przyjmowania w inny 
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów 
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a, 

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach,  
b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych            
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) (uchylony); 
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przez 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach                            
lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej  
przeprowadzania. 

  
 
 
 
 


