
 

 

UCHWAŁA NR XIX/152/20 

RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ust. 1 i 2 usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 

poz. 2020, z 2020 r., poz. 150, poz. 284) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Radomsku uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/206/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyję-

cia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2020 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb 

 

 

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 2261



Załącznik do uchwały Nr XIX/152/20 

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 23 marca 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY KODRĄB 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 1. 1.  Selektywne zbieranie  i odbieranie z terenu nieruchomości są następujące odpady: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, bioodpady. 

2. Pozostałe odpady tzw. odpady zmieszane, należy gromadzić w pojemnikach o których mowa w § 5. 

3. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-6 oraz 

odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

4. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne uprawnionym podmiotom 

prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszcza je w ogólnodostępnych po-

jemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom w 

trybie określonym przez właściwe przepisy. 

5. Odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być poddane procesowi komposto-

wania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości. 

§ 2.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów ko-

munalnych zapewniając przyjmowanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 1, a ponadto:  

1) odpady niebezpieczne; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) tekstylia i odzież; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Rozdział 2 

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego 

§ 3.  Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego na-

leży uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający 

korzystanie z tych części nieruchomości. 
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Rozdział 3 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w 

miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 

nie są odprowadzane do gleby. 

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dla własnych po-

trzeb, pod warunkiem, że jest prowadzane w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego oraz że 

czynności te nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą gromadzone zgodnie z 

niniejszym regulaminem. 

Rozdział 4 

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 sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków 

§ 5. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości zamieszkałych, na drogach publicznych oraz nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wyko-

rzystywanych przez część roku: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

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

5) pojemniki odpowiednio oznaczone  w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o 

rozmiarach 60 L, 120 L, 240 L, 1100 L; 

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

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania selektywnego oraz zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) do 2 osób   - 120 L, 

b) od 3 osób do 8 osób   - 240 L, 

c) od 9 osób do 12 osób  - 360 L. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta 

większa liczba osób niż określona powyżej. 

4. Ustala się, iż minimalną pojemność kosza ulicznego na drogach publicznych wynosi 20 L. 

§ 6. 1. Frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wskazanych 

w § 1  zbiera się w pojemnikach. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytwa-

rzania w workach. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizo-

wane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych. 

3. Pojemniki oraz worki, zapewniają zabezpieczenie odpadów przez pogorszeniem jakości zbieranej frakcji 

odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

§ 7. 1. Frakcje odpadów, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego 

oznaczonych napisem ,,Papier”. 
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2. Frakcja odpadów, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczo-

nych napisem ,,Szkło”. Jeżeli tę frakcję odpadów zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło 

bezbarwne zbiera się w pojemniki koloru białego oznaczonych napisem ,,Szkło bezbarwne” a szkło kolorowe 

w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło kolorowe”. 

3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 zbiera  się w pojemnikach koloru żółtego 

oznaczonych napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”. 

4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6  zbiera się w pojemnikach koloru brązowego ozna-

czonych napisem ,, Bio”. 

5. W przypadku, gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1-4, obniżą walory estetyczne przestrzeni publicz-

nej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopusz-

cza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 1-4, tylko w części, jednak 

nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających 

z pojemników. 

6. Regulacje z ust. 1-5 ma odpowiednie zastosowanie do worków. 

§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitar-

nym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 

przepełnienia. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 

bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożli-

wiającego dalsze użytkowanie. 

3. Pojemniki powinny być poddawane czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na 

rok a pojemniki uszkodzone powinny być niezwłocznie naprawiane. 

4. Zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do pojemników ustawionych przy drogach publicznych. 

Rozdział 5 

Warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 9. Właściciel nieruchomości utrzymuje miejsca gromadzenia odpadów: 

1) w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez bieżący nadzór tych miejsc, aby odpady znajdowały się w po-

jemnikach/workach; 

2) w odpowiednim stanie porządkowym poprzez bieżące sprzątanie miejsc wokół postawionych pojemni-

ków/worków na gromadzenie odpadów, oraz dbanie o to, aby miejsca do gromadzenia odpadów nie służyły 

do innych celów. 

Rozdział 6 

Warunki rozmieszczania pojemników 

§ 10. 1.  Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym 

dla pracowników odbiorcy odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy nie 

ma takiej możliwości pojemniki na odpady winny być w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem 

odbioru, umieszczone przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu 

drogowym. 

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych, 

w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz miejscach postojowych. 
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Rozdział 7 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów komu-

nalnych na terenie nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez część roku w sposób systematyczny, gwarantujący zacho-

wanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umiesz-

czenie w odpowiednich pojemnikach/workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady. 

3. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w pojemnikach/workach. 

§ 12. 1.  Ustala się częstotliwość pozbywania się niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu nie-

ruchomości: 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe – raz na dwa 

miesiące; 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła  – raz na dwa miesiące; 

3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe  –  raz na miesiąc; 

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych i nie 

rzadziej niż raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

5) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon odbywać się będzie również metoda objazdową w określonych terminach i godzinach zbiór-

ki  –  przynajmniej dwa razy w roku; 

6) zużyte baterii i akumulatory, przeterminowane leki należy przekazywać do specjalnych pojemników prze-

znaczonych do tego celu ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy lub bezpośrednio do 

punktu selektywnego zbierania odpadów – przez cały rok; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe  oraz chemikalia należy dostarczać bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpa-

dów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

3. Pozbywanie się niesegregowanych odpadów komunalnych z terenów służących do użytku publicznego, 

należy prowadzić z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników. 

4. Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, 

ośrodki zdrowia) oraz na których jest prowadzona działalność gospodarcza, należy wyposażyć obiekty w po-

jemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, poprzez zawarcie indywidualnych umów z przedsiębiorstwem 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

5. Właściciel nieruchomości, obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z te-

renu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do groma-

dzenia nieczystości, nie rzadziej jednak niż raz w roku lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej z 

częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 
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Rozdział 8 

Inne wymagania wynikające wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13.  W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obej-

mujące: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych; 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miej-

scach do tego nieprzeznaczonych. 

Rozdział 9 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 

zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użyt-

ku publicznego. 

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu 

na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 

Rozdział 10 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolni-

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

nieruchomościach 

§ 15. 1.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w 

miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budyn-

kiem wielolokalowym. 

3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich winno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków 

otoczenia i nie powodowało zanieczyszczenia ziemi ani wody. 

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością 

opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie. 

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki pozostawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

Rozdział 11 

Wymagania w zakresie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej prowadzenia 

§ 16. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowy-

wania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić każdego roku w następujących terminach: od 

1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października. 
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