
  Załącznik do Uchwały Nr XXX/172/06 

                                                                                              Rady Gminy w Aleksandrowie 

                                                                                              z dnia  4 sierpnia 2006 roku 

                                                                                       

 

 

REGULAMIN  
 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY ALEKSANDÓW  

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 

                                                                  § 1  
 
1.  Regulamin  ustala  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku   na  terenie 

nieruchomości  znajdujących  się  w  Gminie  Aleksandrów   
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008.) , ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

 
                                                       § 2 
   

Określa si ę szczegółowe zasady utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Gminy  
Aleksandrów , a w szczególno ści : 

 
1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości ; 
2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ; 
3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego ;  
4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów ;  
5. inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami ;  
6. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe ; 
7. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej ; 
8. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  i terminy jej przeprowadzania 

. 
                                                              § 3 
 



Regulamin obowi ązuje  : 
 
1. mieszkańców  Gminy Aleksandrów oraz inne osoby przebywające na terenie gminy ; 
2. właścicieli  nieruchomości ; 
3. osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub  użytkowaniu  ; 
4. właścicieli punktów handlowych , parkingów , obiektów sportowych ; 
5. wykonawców robót budowlanych ; 
6. kierowników budów  ; 
7. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej ; 
8. zarządców dróg ; 
9. organizatorów imprez o charakterze publicznym ; 
10. przedsiębiorców świadczących usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości  

 
                                                              § 4 

Ilekro ć w Regulaminie jest mowa o  : 
 

1. nieruchomo ści  – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część 
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z 
gruntem związane lub część takich budynków ; 

2. właścicielach nieruchomo ści  – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające 
obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ; 

3. najemcach/wła ścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali 
mieszkalnych lub użytkowych , którzy  podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne 
umowy na odbiór odpadów ;  

4. umowach  – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach , podpisane z podmiotem uprawnionym przez 
właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali ; 

5. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ( dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez to 
dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)  i ogłoszony w Monitorze 
Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003 roku  ;   

6. odpadach komunalnych  – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych ; 

7. odpadach wielkogabarytowych  – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu 
na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ; 

8. odpadach ulegaj ących biodegradacji  – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady 
zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz 
część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 
strumieni składających się na odpady komunalne ; 

9. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, 
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych ; 

10. odpadach opakowaniowych  – należy przez to 
rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, 
wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne ; 

11. odpadach budowlanych  – rozumie się przez to 
frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni 
składających się na odpady komunalne  

12. odpadach niebezpiecznych – rozumie się 
przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w 



KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, 
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji 
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony 
roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, 
jednostkami wdrażającymi system gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi 
są gminy ; 

13. nieczysto ściach ciekłych  - należy przez to 
rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych ; 

14. zbiornikach bezodpływowych  – należy przez 
to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w 
miejscu ich powstania ; 

15. stacjach zlewnych  – należy przez to rozumieć 
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy 
oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

16. podmiotach uprawnionych  - należy przez to 
rozumieć przedsiębiorstwa będące podmiotami posiadającymi wydane przez Wójta Gminy 
Aleksandrów ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie : 
a)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , 
b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , 

17.zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający 
obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych . 
W szczególności mogą to być  składowiska , kompostownie , spalarnie , sortownie , zakłady 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych , budowlanych , surowców wtórnych , punkty 
zlewne odpadów ciekłych ;  

18.selektywnej zbiórce odpadó w – należy rozumieć oddzielne gromadzenie  szkła , papieru , 
tworzyw sztucznych , aluminium i innych odpadów , które  mogą być poddawane procesowi 
segregacji ; 

19.zabudowie jednorodzinnej  – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym 
wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, 
budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali 
mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus 
poddasze użytkowe ; 

20.chowie zwierz ąt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
     względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania ; 
21.zwierz ętach domowych  - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  
     z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
     człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności :  
– psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium 

          oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach 
          niehodowlanych ; 
22.zwierz ętach gospodarskich  – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach 
     hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności : 
– konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, 

nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta  
         w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ; 
23.zwierz ętach bezdomnych  - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
     które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 
     ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały. 
 
                                                                     § 5 
 
Pojęcia inne od zdefiniowanych  w §4 , są zgodne z przepisami ustaw o których mowa w  §1 ust.2 . 
 
 

ROZDZIAŁ II 



 
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie 

nieruchomo ści 
 
 

                                                                     § 6 
 
 
Właściciele nieruchomo ści oraz najemcy/wła ściciele lokali zapewniaj ą utrzymanie 
czysto ści i porz ądku na terenie nieruchomo ści poprzez : 
 
 
1. zawarcie umowy na usuwanie odpadów komunalnych z jednostką wywozową , posiadającą 

zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od  właścicieli nieruchomości ;  

2. wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki , służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym , na zasadach ustalonych z jednostką wywozową ;  

3. stosowanie selektywnego zbierania odpadów  i odbierania odpadów komunalnych , w tym 
powstających  w gospodarstwach domowych  , odpadów niebezpiecznych , odpadów 
wielkogabarytowych  i odpadów z remontów , na warunkach podanych w niniejszym 
Regulaminie ; 

4. utrzymanie terenu nieruchomości  w odpowiednim stanie porządkowym , w szczególności 
poprzez  usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości  i gromadzenie ich  w 
urządzeniach do tego przeznaczonych ; 

5. przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje 
odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został 
opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 
przepisach odrębnych ; 

6. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych ; 
7. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy ; 
8. usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z 

powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego ; 
9. utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących 

urządzenia na odpady ; 
10. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości 

położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni 
nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram , itp. (przy czym należy to realizować w 
sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) , oraz posypanie piaskiem chodnika.  
Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby 
utrzymujące w stanie czystości jezdnię ;  

11. uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak 
wyżej ; 

12. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i 
innych części nieruchomości ; 

13. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 
wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc : 
  -  na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że 
     powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 
     umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w 
     gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 
     zbiorników wodnych lub do ziemi ; 



 
14.naprawy drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, 
     regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
     nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe 
     dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający 
     ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; 
15.selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości 
     w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych itp. ; 
16.stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów niniejszego 

Regulaminu ; 
 
                                                               § 7 

                                                             
 

Na terenie gminy Aleksandrów , maj ąc na uwadze zasady utrzymania czysto ści i 
porządku, zabrania si ę : 
 
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków. 

Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych ;  
2. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu ; 
3. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt ; 
4. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych ; 
5. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi ; 
6. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości ; 
7. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych 

i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. ; 
 

                                                                 § 8 
 
Mieszkańcy gminy oraz inne osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są  do korzystania z 
koszy ulicznych  lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku , w celu uniknięcia 
zaśmiecania terenów użytku publicznego .  
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Rodzaje i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczys tości 

ciekłych na terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych , 
warunki rozmieszczania tych urz ądzeń  i ich utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym , porz ądkowym i technicznym  
 
 

                                       Stałe odpady  komunalne  : 
 
 
                                                                  § 9 
 
 
1. odpady komunalne stałe mają być gromadzone  na terenie nieruchomości  w zamkniętych 

i szczelnych  pojemnikach i kontenerach ; 



2. dopuszcza się ogólnie dostępne  w handlu pojemniki i kontenery o pojemnościach od 120l do 
1100l , opatrzone logiem jednostki wywozowej ; 

3. pojemniki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny , ochrony środowiska , sanitarne , a 
w szczególności  muszą być wyposażone w szczelną pokrywę ; 

4. dla wszystkich gospodarstw domowych ustala się minimalną pojemność urządzeń  służących 
do gromadzenia odpadów na 120l na jedno gospodarstwo  ; 

5. w przypadku wystąpienia jednorazowej ponadnormatywnej ilości odpadów  komunalnych należy 
uzgodnić z jednostką wywozową sposób i termin ich odbioru ;  

6. dopuszcza się , w przypadku określonym w ust. 5 , stosowanie worków plastikowych , 
składowanych w sposób zapobiegający ich zniszczeniu  w miejscach przeznaczonych do 
gromadzenia stałych  odpadów komunalnych , wystawionych do wywozu jedynie w dniu 
uzgodnionym z jednostką wywozową ; 
 

 
                                                                        § 10 
 
 
1. Odpady komunalne , które nie są zbierane  w sposób selektywny  , należy gromadzić w 

pojemnikach o minimalnej pojemności 120 litrów . 
2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić ich 

nie przepełnienie  oraz utrzymywanie czystości i porządku wokół pojemników . 
3. Do określania ilości pojemników należy kierować się średnią ilością odpadów komunalnych 

wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy  Aleksandrów w ciągu miesiąca , która 
wynosi 30 litrów . 

4. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych , oprócz   typowych  
     pojemników, mogą w uzasadnionych  przypadkach być używane  odpowiednio oznaczone 
     worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot     uprawniony, z którym właściciel 
     nieruchomości zawarł umowę na odbiór  odpadów komunalnych ; 

 
 

                                                                   § 11 
 
 
Sposób usytuowania miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów stałych oraz jego forma 
musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych  , 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich  usytuowanie . 
 
 
                                                                         § 12 
 
 
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych  w rejonach intensywnego ruchu pieszych  oraz na 

przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne . 
2. Za opróżnianie koszy ulicznych i czystość wokół miejsc ich ustawienia odpowiada Wójt Gminy 

 Aleksandrów . 
3. Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich 

ustawienia , jak też i terenu przystanku , odpowiadają podmioty wykonujące  usługi 
komunikacyjne  i użytkujące te  przystanki . 

4. Zasady rozmieszczania koszy ulicznych na terenie Gminy Aleksandrów  i w miejscach 
publicznych określa Wójt Gminy .  

5. Zasady rozmieszczania koszy na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku 
publicznego , a w szczególności na cele rekreacji , wypoczynku , sportu , handlowe i 
gastronomiczne , określają ich właściciele i zarządcy . 

6. Podmioty , wymienione w ust. 2, 3 i 5 , są zobowiązane do ustawienia takiej ilości koszy na 
odpady i zapewniania ich opróżniania , aby nie dopuścić do gromadzenia się odpadów poza 
nimi .  

 
 



                                                                      § 13 
 
 
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  oraz odpady z 

remontów powinny być gromadzone  w miejscu wydzielonym na terenie  nieruchomości , w 
sposób nie utrudniający  korzystania z  nieruchomości przez osoby  do tego uprawnione  i 
usuwane możliwie jak najszybciej , w terminach uzgodnionych z jednostka wywozową  (usługa 
tzw. na telefon) . 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady  wymienione w  ust. 1  , muszą być zbierane  w 
sposób  wydzielony od odpadów komunalnych  , zgodnie z odrębnymi przepisami . 

3. Usuniecie odpadów , wymienionych w  ust.1 , odbywa się na koszt posiadacza odpadów .  
4. W przypadku zorganizowania  w ustalonym terminie powszechnej zbiórki odpadów , 

wymienionych w ust. 1 , mieszkańcy zostaną powiadomieni  o zasadach i terminach  wywozu w 
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości . 
 

 
                                                                  § 14 
 
 
1. Do selektywnej zbiórki służą pojemniki o kolorystyce wskazującej na  rodzaj gromadzonych w 

nich odpadów , dodatkowo powinny posiadać napis i oznakowanie określające  ich zawartość 
oraz logo lub nazwę jednostki wywozowej . 

2. Dopuszcza się stosowanie worków  do gromadzenia odpadów podlegających segregacji, 
oznakowanych jak pojemniki . 

3. Zasady rozmieszczania urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów na terenach  publicznych 
określa Wójt Gminy Aleksandrów , a mieszkańcy gminy korzystają z nich bezpłatnie . 

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących kolorach : 
-  niebieski : z przeznaczeniem na odpady z papieru  , 
-  żółty       :  odpady z tworzyw sztucznych . Dopuszcza się możliwość stosowania pojemników 
                    „siatkowych” , z przeznaczeniem na odpady z metali , tworzyw sztucznych  
                    i wielomateriałowe  , 
-  zielony   :  z przeznaczeniem na szkło kolorowe , 
-  biały       :  z przeznaczeniem na szkło bezbarwne . 

 
 
 
                                            Nieczys tości ciekłe  
 
 
                                                                  § 15 
 
 
Właściciel nieruchomości, podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej, zobowiązany jest do 
zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych .  
 
                                                                       § 16 
 
1. Na terenach nieskanalizowanych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych służą 

zbiorniki bezodpływowe posiadające nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 

2. Zbiorniki na ciekłe odpady komunalne i odchody pochodzenia zwierzęcego nie mogą 
spełniać obu tych funkcji jednocześnie.  

3. Na terenach nieskanalizowanych, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie 
lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość może być wyposażona w  przydomową 
oczyszczalnię ścieków , spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych . 
 

 
                                                            § 17 



 
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru 
wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o normy wynikające  z treści Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  w sprawie określenia norm zużycia wody  . 
 
 
                                                                
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Częstotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów komunalnych  
i nieczysto ści ciekłych z terenu nieruchomo ści  

oraz terenów przeznaczonych do u żytku publicznego 
 
 

                                                           § 18 
 
 

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach 
uzgodnionych z jednostką wywozową , z częstotliwością co najmniej jeden raz na  
4 tygodnie . 

2. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości na stałe w taką ilość 
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych lub urządzeń do gromadzenia nieczystości 
ciekłych o takiej pojemności, aby nie następowało gromadzenie odpadów poza tymi 
urządzeniami lub ich wyciekanie, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób korzystających z 
tych urządzeń . 

3. Zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, 
gruzu budowlanego, szlamów , substancji toksycznych , żrących i wybuchowych, a także 
odpadów z działalności gospodarczej oraz spalania w nich jakichkolwiek odpadów komunalnych  
( także suchych odpadów roślinnych ) . 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp 
do urządzeń, w których gromadzi się odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych z tą 
jednostką. 
 
 

                                                            § 19 
 
 

1. Właściciele wszystkich nieruchomości  położonych na terenie Gminy Aleksandrów  mają 
obowiązek prowadzenia selektywnej  zbiórki odpadów w sposób podany w Regulaminie. 

2. W pojemnikach na odpady segregowane wolno umieszczać jedynie odpady zgodnie 
ze wskazanym na nich przeznaczeniem. 

3. Segregacja odpadów prowadzona będzie w wyznaczonych miejscach przez ustawienie 
pojemników do selektywnej zbiórki . 

4. Punkty do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza Wójt Gminy ,  w porozumieniu z jednostką 
wywozową ,  przy uwzględnieniu gęstości zaludnienia . 

5. Odbiór odpadów komunalnych stałych , zebranych selektywnie , odbywać się będzie 
z częstotliwością uzgodnioną między Gminą a jednostką wywozową .  

6. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców  wtórnych , jednostki 
wywozowe w porozumieniu z właścicielem nieruchomości , mogą ustawić na jego 
nieruchomości pojemniki w odpowiednim kolorze przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów. 
 
 

                                                                  § 20 
 



 
1. Dla budynków wielolokalowych dopuszcza się stosowanie zbiorczych urządzeń do gromadzenia 

 odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 3 . 
2. W przypadku ustanowionego zarządu nad nieruchomością wspólną ,  odpowiedzialność 

za utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, porządku i czystości urządzeń oraz miejsc 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych jest ponoszona solidarnie przez 
wszystkich właścicieli nieruchomości , którzy podpisali umowę na zbiorcze korzystanie z 
urządzeń z jednostką wywozową.  

3. Użytkownicy zbiorczych urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych ustalają 
wewnętrzne zasady rozliczania kosztów wywozów odpadów komunalnych . 
 
 

                                                              § 21 
 
 

1. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością , 
gwarantującą zabezpieczenie przed ich przelewaniem , stanowiącym zagrożenie 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych , na podstawie umowy z uprawnioną 
jednostką wywozową .  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp 
do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych , w czasie ustalonym do ich 
odbioru , w sposób umożliwiający opróżnienie zbiorników . 

 
 
                                                             § 22 
 
 

Rozliczeniu podlegają odpady komunalne przeznaczone i nie przeznaczone do selekcji łącznie.                              
 
 

  § 23 
 
 

1. Upoważnionym przez Wójta Gminy pracownikom Urzędu Gminy przysługuje prawo 
przeprowadzenia kontroli szczelności zbiornika na ciekłe odpady komunalne w przypadku 
wystąpienia znaczących rozbieżności co do poboru wody pitnej i usuniętych ciekłych odpadów 
komunalnych , na podstawie dowodów płacenia jednostkom wywozowym . 

2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie miesiąca  od momentu stwierdzenia tego faktu i 
powiadomienia o tym gminy . 

3. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie miesiąca, wykona 
to za niego gmina i obciąży kosztami . 

4. Zaistnienie podejrzeń o nieszczelności zbiornika bezodpływowego będzie podstawą do 
zgłoszenia nieprawidłowości właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ROZDZIAŁ V 
             



Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj ących 
biodegradacji dopuszczonych do składowania  

na składowiskach odpadów  
 
 
 

                                                            § 24   
 
 

Jako odpady ulegające biodegradacji w szczególności traktowane są : 
a)  odpady zielone , 
b)  odpady z opakowań papierowych , 
c)  papier nieopakowaniowy , 
d)  domowe odpady organiczne , 
e)  tekstylia – z tworzyw naturalnych , 
f)  drewno – nie zawierające materiałów niebezpiecznych. 
 

 
                                                      § 25 
 
 

1. W celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych , kierowanych do składowania , 
wskazane jest , aby w większości odpady były zagospodarowywane przez mieszkańców , m.in. 
poprzez kompostowanie w kompostownikach , skarmianie zwierząt itp. 

2. Docelowo , w przypadku powstania kompostowni pryzmowej , odpady będą mogły być 
kierowane na kompostownie. 
 

 
                                                      § 26 
 
 

Przyjmuje się maksymalny poziom odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania  : 
1. do dnia 31.12.2010 r. – nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji ; 
2. do dnia 31.12.2013 r. – nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji ; 
3. do dnia 31.12.2020 r. – nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku . 

 
 
 

                                      ROZDZIAŁ VI 
 

Inne wymagania wynikaj ące z gminnego planu gospodarki 
odpadami 

 
 
 

                                                               § 27  
 
 
1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione  



podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach  stanowiących własność  przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych  . 

2. W przypadku nie posiadania  takiej możliwości  , przedsiębiorca powinien mieć podpisane 
umowy  z zarządzającymi obiektami , instalacjami zwłaszcza do odzysku , recyklingu i 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych , sprzętu elektrycznego i elektronicznego , 
kruszenia odpadów budowlanych , rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych , 
demontażu odpadów wielkogabarytowych , dokładnego sortowania opakowań , papieru , tektury 
, tekstyliów i metali , odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych . 

          
 
                                                                 § 28    
 
 
1. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot 

uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat przyjęte przez Rade Gminy w 
Aleksandrowie .  

2. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji , w której właściciele nieruchomości nie zawarli 
umów  z jednostkami wywozowymi na  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników  bezodpływowych . 

3. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc : 

- kuchennych ulegających biodegradacji,  
- zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej , 
- papieru i tektury nieopakowaniowych,  
- opakowań z papieru i tektury , 
- opakowań wielomateriałowych,  
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych , 
- opakowań z tworzyw sztucznych , 
- tekstyliów , 
- szkła nieopakowaniowego , 
- opakowań ze szkła , 
- metali , 
- opakowań z blachy stalowej , 
- opakowań z aluminium , 
- odpadów mineralnych , 
- drobnej frakcji popiołowej , 
- wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego ,  
- budowlanych z remontów mieszkań i budynków , 
- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po 

środkach ochrony roślin i nawozach . 
4. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  
W wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji 
odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez 
przedsiębiorców . 

5.  Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości , poprzez 
     określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania , zobowiązuje przedsiębiorców do 
     odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie , w tym powstających w 
     gospodarstwach domowych , odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego 
     i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych .  
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe , maj ących na 



celu ochron ę przed zagro żeniem lub uci ążliwo ścią dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego u żytku 
 
 
                                                                  § 29  
 
 
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych 

są obowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami ,  w taki sposób , aby zwierzęta 
te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia . 

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania 
przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór , szczególnie w 
sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym 
zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia . 

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 
zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego , takich jak ulice , chodniki , 
skwery itp. 

4. Zwierzęta domowe , które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi , winny być trzymane na terenie 
nieruchomości na uwięzi lub , jeżeli biegają luzem , ogrodzenie winno uniemożliwić wydostanie 
się ich na zewnątrz , a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z 
odpowiednim napisem oraz zainstalować dzwonek . 
 

 
                                                          § 30 
 
 

1. Właściciele psów zobowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem , a w 
szczególności : 
a)  prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu , 
b)  przestrzegania zakazu wprowadzania psów do : sklepów ,  lokali gastronomicznych, 
     pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej , usuwania 
     zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na terenach publicznych oraz przeznaczonych 
     do wspólnego korzystania 
c)  uniemożliwienie dostępu psów do piaskownic . 

2. Zabrania się : 
a) puszczania psa bez dozoru , 
b) pozostawiania psa bez dozoru , jeżeli zwierzę to jest nie należycie uwiązane lub nie znajduje  
    się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym , 
c) szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego stopnia , że staje 
    się on niebezpieczny  

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi i tylko w wypadku , gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

 
                                                                  § 31 

 
Utrzymuj ący psy zobowi ązani są do : 
 
1) systematycznego uiszczania podatku od trzeciego i każdego następnego psa zgodnie  

z odrębną  Uchwałą  Rady Gminy ,  
2) uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Aleksandrów na posiadanie psa rasy uznawanej za 

agresywną  . 
 
 
 



 

                                                       ROZDZIAŁ VIII 
 

Wymagania odno śnie utrzymywania zwierz ąt gospodarskich na 
terenach wył ączonych z produkcji rolniczej  

 
 

                                                          § 32 
 
 

1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest 
obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstałych w związku z utrzymywaniem 
zwierząt odpadów i nieczystości ciekłych  w sposób zgodny z prawem ,  i nie powodowanie 
zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych . 

2. Utrzymujący zwierzęta musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych oraz dbać o to , aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało dla innych 
osób ,  zamieszkujących nieruchomości sąsiednie , uciążliwości takich jak hałas, odory itp. 

3. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych ze zwierząt gospodarskich 
do kanalizacji sanitarnej. 

4. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń 
z terenów :  
- dróg, placów i chodników oraz innych miejsc, na których zanieczyszczenie miało miejsce . 

5. Pszczoły powinny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 metrów od 
granicy nieruchomości , w taki sposób , aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości 
sąsiednich .  

 
 

 
                                                                    

                                  ROZDZIAŁ IX 
 

Zasady przeprowadzania deratyzacji  
 
 
                                                                 § 33 

 
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie własnych 

nieruchomości  , w każdym przypadku wystąpienia gryzoni   . 
2. Powszechna akcja deratyzacji przeprowadzana będzie na terenie gminy  raz w roku w 

miesiącach sierpień-wrzesień i  podlegać jej będą  wszystkie obiekty na terenie gminy /budynki 
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej , zabudowania gospodarcze , sklepy , warsztaty , 
obiekty przemysłowe, itp./  

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt  Gminy 
Aleksandrów   określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi , poprzez 
zarządzenie , termin jej  przeprowadzenia . 

 

ROZDZIAŁ X  
 

Postanowienia ko ńcowe i sankcje  
z tytułu naruszenia postanowie ń Regulaminu 

 



 
                                                          § 34 
 
 

1. Osoby , które nie wykonują określonych w uchwalonym Regulaminie obowiązków, podlegają 
karze grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 
 
                                                          § 35 
 
 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług jednostki 
wywozowej , w szczególności przez okazanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi 
usuwania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych (faktury, rachunki, dowody wpłaty). 

2. Dokumenty, wymienione w ust. 1, wła ściciel nieruchomo ści zobowi ązany jest 
    przechowywa ć przez okres 2 lat i okazywa ć na żądanie pracowników Urz ędu Gminy w 
    Aleksandrowie , Policji i innych osób upowa żnionych do kontroli. 

 
 

§ 36 
 
 

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu , sprawuje Wójt Gminy 
Aleksandrów . 

 
 
 
 
 
 
 
 


