UCHWAŁA NR XLIV/245/2017
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie nadania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz 730) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250,
poz. 1920) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Brójce
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/149/2016 Rady Gminy Brójce z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z 2016 r., poz. 3528 oraz Uchwała Nr XXXII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały XXXI/149/2016
Rady Gminy Brójce z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce
z dnia 28 lipca ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 3579.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2017 r., z tym że dostosowanie pojemników o których mowa w §6 i §7 poprzez oznaczenie ich
odpowiednimi napisami, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały, a w razie konieczności zastąpienia pojemników, pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa
w §6 i §7, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brójce oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Brójce.

Przewodnicząca Rady Gminy
Brójce
Urszula Brdoń
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/245/2017
Rady Gminy Brójce
z dnia 10 maja 2017 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRÓJCE
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brójce dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku
publicznego;
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;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7. Obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
DZIAŁ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku
publicznego
Rozdział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych
§ 2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od właścicieli
nieruchomości następujących odpadów komunalnych:
1. papier;
2. szkło;
3. metale;
4. tworzywa sztuczne;
5. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
6. popiół;
7. zużyte baterie i akumulatory;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10. zużyte opony;
11. odpady zielone;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
13. przeterminowane leki i chemikalia;
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2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów
komunalnych według podziału na następujące frakcje:
1. zmieszane odpady komunalne;
2. papier;
3. szkło;
4. metale;
5. tworzywa sztuczne;
6. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7. popiół.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6 oraz
odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
.
2. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w §
2 ust. 1 pkt 1 – 5 i 7 – 11, uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów
lub przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Odpady komunalne
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 właściciel nieruchomości może umieszczać również w specjalnym pojemniku
zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Brójce. Natomiast przeterminowane leki stanowiące odpady komunalne
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13 właściciel nieruchomości przekazywać może również do specjalnych pojemników
zlokalizowanych w aptekach i punktach aptecznych na terenie gminy Brójce.
3. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu
własne właścicieli nieruchomości.

na potrzeby

Rozdział 2.
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy
uprzątać w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych i w ruchu drogowym.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza
warsztatami mogą odbywać się na utwardzonych, szczelnych podłożach, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
środowiska.
DZIAŁ III.
Rodzaj 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 stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Rozdział 1.
Wymagania dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
§ 6. 1. Frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wskazane w §
1.2 zbiera się w pojemnikach. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia
w workach.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane
i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
3. Pojemniki oraz worki, zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranych frakcji
odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
§ 7. 1. Frakcję odpadów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego
oznaczonych napisem „Papier”.
2. Frakcję odpadów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych
napisem „Szkło”.
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3. Frakcję odpadów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 i 5, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
4. Frakcję odpadów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych
napisem „Bio”.
5. Frakcję odpadów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 , zbiera się w pojemnikach koloru szarego oznaczonych
napisem „Popiół”
6. W przypadku gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1-4, obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej,
w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza 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.
Rozdział 2.
Wymagania dotyczące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
§ 8. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności co najmniej 120 l;
2) pojemniki (KP) o pojemności co najmniej 1100 l;
3) kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 l.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1-2 osób: pojemnik 120 l;
2) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 i więcej osób: pojemnik 240 l;
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1-2 osób: pojemnik 120 l, worki 120 l.;
2) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 i więcej osób: pojemnik 120 l, worki 120 l;
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku,
z pojemnika korzysta większe liczba osób niż określono powyżej.

gdy

na

danej

nieruchomości

5. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 20 l.
Rozdział 3.
Warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich
przepełniania oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiające
dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
jeden raz na rok oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż rok.
Rozdział 4.
Warunki rozmieszczenia pojemników
§ 10. 1 Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla
ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
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2. Kosze o których mowa w § 8 ust. 5, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla
pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu drogowego.
DZIAŁ IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych dla
nieruchomości zamieszkałych:
1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli
nieruchomości:
1) szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popiół – nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
2) zielone – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów tak, aby nie dopuścić do
przepełnienia pojemnika.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników przez uprawnione
podmioty, z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika.
5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów,
zużytych opony może odbywać się w systemie akcyjnym „wystawka” przynajmniej raz w roku.
6. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania
nie rzadziej niż raz na miesiąc.
DZIAŁ V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych
do tego nieprzeznaczonych.

w miejscach

DZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia.
2. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, a psy
ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w
kagańcu, jeżeli nie jest to wykluczone ze względu na ich stan zdrowia, wiek i cechy anatomiczne.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
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DZIAŁ VII.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14. 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. Właściciele zwierząt gospodarskich zapewniają gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą
zwierząt odpadów i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
DZIAŁ VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) lokale gastronomiczne,
2) obiekty, w których odbywa się handel związany z żywnością,
3) magazyny żywnościowe i rolnicze,
4) gospodarstwa rolne i hodowlane,
5) zakłady przetwórstwa żywnościowego,
6) bloki mieszkalne.
2. Deratyzację należy przeprowadzać od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 30 listopada.
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