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UCHWAŁA NR XIX/101/2020
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2017 r. poz. 4797).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z
dniem 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Pięcek
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Załącznik do uchwały Nr XIX/101/2020
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 października 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) gromadzenie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach lub workach;
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie;
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów przedsiębiorcy w
terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyłączeniem chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkometr pojazdów samochodowych;
6) usuwanie z terenu nieruchomości zbędnego materiału budowlanego i materiału rozbiórkowego stanowiące
odpady komunalne.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
1) selektywnej zbiórce podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, użyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży;
2) selektywnie zebrane następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół z palenisk domowych przekazywane są odbiorcy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych lub dowożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w zamkniętych odpowiednich pojemnikach lub workach;
3) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK następujące odpady komunalne zebrane w
sposób selektywny: przeterminowane leki, chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady
tekstyliów i odzieży.
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2. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady stanowiące
odpady komunalne mogą być kompostowane w kompostowniku przydomowym.
Rozdział 3
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników położnych wzdłuż nieruchomości, a służących do użytku publicznego dla ruchu pieszego z częstotliwością dostosowaną do konieczności utrzymania czystości i porządku oraz występujących warunków atmosferycznych.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota i lodu z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub ruchu pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wód do kanalizacji.
Rozdział 4
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone jeżeli powstające ścieki zostaną
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, a mycie odbywa się przy
użyciu środków myjących ulegających biodegradacji.
2. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolone jeżeli
odpady powstałe w wyniku naprawy będą usuwane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Płyny samochodowe usuwane w związku z ich wymianą lub w związku z naprawa pojazdów samochodowych nie mogą przedostawać się do zbiorników wodnych lub dom gleby i należy gromadzić jej w szczelnych pojemnikach nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą
gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 5
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
4) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemniki
na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
5) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych o 0,02m3 (20 l);
6) dopuszcza się gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych na cmentarzach w pojemnikach KP-5
(5 m3) lub KP-7 (7 m3).
2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej - pojemniki lub odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
4) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemniki
na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
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5) w gniazdach ogólnodostępnych w pojemnikach na szkło o pojemności od 1,5 m3 (typ IGLOO), w pojemnikach na tworzywa sztuczne o pojemności od 2,5 m3 (typ SIATKA).
3. Bioodpady, w tym odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach posiadających odpowiednie otwory
wentylacyjne o następujących wielkościach:
1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
4) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemniki
na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l).
4. Popiół pochodzący z palenisk domowych należy gromadzić do następujących pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej - pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l);
4) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - pojemniki
na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l).
5. Zużyte baterie i akumulatory należy zbierać w następujących pojemnikach:
1) w zabudowie jednorodzinnej - w pojemnikach o pojemności od (0,5 l);
2) w wyraźnie oznaczonych pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych oraz budynkach użyteczności publicznej o pojemności od 0,01 m3 (10 l).
§ 6. Pojemność pojemników służących do gromadzenia odpadów na danej nieruchomości powinna odpowiadać średniej ilości wytwarzanych na niej odpadów, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
§ 7. Odpady komunalne zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej, w
budynkach użyteczności publicznej, na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, z zastrzeżeniem
§ 8, o następujących kolorach:
1) niebieskim - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem "Papier";
2) żółtym - z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
3) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady, oznaczonych napisem "Bio";
4) zielonym - z przeznaczeniem na szkło, oznaczonych napisem "Szkło".
§ 8. 1. Dopuszcza się zbieranie następujących odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół z palenisk domowych, w szczelnych i
zawiązywanych workach o grubości uniemożliwiającej ich rozerwanie, o pojemności minimalnej 120 litrów.
2. Do worków, o których mowa w ust.1 stosuje się postanowienia § 7 niniejszego Regulaminu.
§ 9. Chodniki, parkingi, przystanki komunikacji publicznej itp. tereny użytku publicznego powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z poniższymi zasadami:
1) odległość między koszami na drogach publicznych powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszego,
nie powinna być jednak większa niż 500 m;
2) na przystankach komunikacji publicznej pojemniki na odpady komunalne należy lokalizować pod wiatą
przystankową, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
3) kosze uliczne powinny mieć minimalną pojemność 20 l.
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§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla ich użytkowników jak i dla odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości i osób trzecich.
2. Kosze uliczne umieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach
komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób nie
powodujący zakłóceń w ruchu.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich mycie stosownie do potrzeb, a w miarę potrzeby ich dezynfekcji.
2. Pojemniki uszkodzone powinny być sukcesywnie naprawiane, o ile ich stan techniczny nie wymaga całkowitej wymiany.
3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystym, w miarę możliwości
powinny posiadać utwardzoną powierzchnię.
4. Pojemniki lub worki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wydostanie się odpadów
np. z powodu silnego wiatru lub ingerencji zwierząt.
Rozdział 6
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz
zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, które są odbierane przez odbierającego odpady operatora
lub dostarczenie odpadów określonych w § 2 ust. 1 do PSZOK.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do wydzielonego na posesji stanowiska gromadzenia odpadów. Pojemniki powinny być udostępnianie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.
§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:
1) z terenów nieruchomości niezamieszkałych:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
2) z terenów nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
3) z terenów nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na tydzień w okresie od IV do X oraz raz na 4 tygodnie
w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
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4) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc;
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał.
2. Pozbywanie się popiołu z palenisk domowych odbywa się w okresie od XI do III jeden raz miesiącu.
3. Pozbywanie się opadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywać się będzie w ramach organizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 1 raz w roku.
4. Przeterminowanych leków właściciele nieruchomości mogą się pozbywać w trybie ciągłym poprzez ich
dostarczanie do aptek i punktów aptecznych działające na terenie gminy w godzinach pracy tych podmiotów.
5. Zużytych baterii właściciele nieruchomości mogą się pozbywać w trybie ciągłym poprzez ich dostarczanie do szkół na terenie gminy oraz do Urzędu Gminy w Słupi w godzinach pracy tych podmiotów.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości mogą zbierać i samodzielnie dostarczać do PSZOK odpady komunalne,
o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, w godzinach jego pracy.
2. Dane adresowe PSZOK oraz godziny jego funkcjonowania podawane są do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupia www.slupia.com.pl.
§ 15. 1. Właściciel nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiorniku bezodpływowym powinien
pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. W przypadku odprowadzania nieczystości ciekłych do przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel
nieruchomości powinien pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się
urządzenia, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych następuje przy pomocy pojazdu asenizacyjnego.
4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nieczystości ciekłe gromadzone są w przenośnych
kabinach toaletowych, które powinny być opróżniane przy pomocy pojazdów asenizacyjnych, z częstotliwością
zapobiegającą ich przepełnianiu, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Rozdział 7
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;
2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;
3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.
2. Gmina podejmuje działania mające na celu:
1) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
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Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla innych ludzi oraz dbania, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) wyprowadzanie psa w miejscu publicznym tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę,
wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione;
2) stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem;
3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, placach, terenach zielonych; nieczystości te umieszczone w nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.
3. Postanowienie ust. 2 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 9
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne i nie powodują uciążliwości dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie mają obowiązek gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem tych zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozdział 10
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 19. 1. Obowiązkiem przeprowadzania deratyzacji obejmuje się obszary, na których znajdują się budynki
mieszkalne wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, budynki handlowe, magazynowe i usługowe związane z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi, wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania
produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Na obszarach wymienionych w ust. 1 deratyzację należy wykonywać dwa razy w ciągu roku w terminach
od 15 marca do 15 kwietnia i od 15 września do 15 października.

