
UCHWAŁA NR XIV/104/2020 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów 

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Aleksandrów uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2016 r. poz. 3650 oraz z 2019 r. poz. 2050). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 
2020 roku. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Rogozińska 
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Załącznik do uchwały Nr XIV/104/2020 

Rady Gminy Aleksandrów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania z terenu nieruchomości  następujących 
frakcji odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady. 

§ 2. 1.  Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych zapewniając przyjmowanie odpadów komunalnych, o których mowa w  § 1,  a ponadto: 

1) odpadów niebezpiecznych, 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) odpadów niekwalifikujących 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) zużytych baterii i akumulatorów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

9) tekstyliów i odzieży, 

10) popioły z domowych palenisk, 

11) zużyte żarówki, 

12) lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, 

13) opakowania po tonerach, kartridżach. 

2. Zapewniając łatwość dostępu wszystkim  mieszkańcom Gminy Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zbiera odpady komunalne co najmniej raz w miesiącu  po 4 godziny. 

Rozdział 2. 
Uprzątanie 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 
należy uprzątnąć, w miarę możliwości na bieżąco, w celu uniknięcia ich gromadzenia się w sposób 
utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.  
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Rozdział 3. 
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości 
niesłużących do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie są 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do  gleby.  

§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane 
w obrębie nieruchomości nieprzeznaczonych do użytku publicznego, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia 
środowiska, zaś zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 4. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub 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 worków oraz utrzymania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu 
średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków. 

§ 6. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki i kosze uliczne. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników/worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości: 

1) pojemniki/worki na odpady o pojemności 120 l; 

2) pojemniki /worki na odpady o pojemności 240 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l. 

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz  na 
drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o minimalnej pojemności  20 l. 

§ 7. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpadów komunalnych: 

1) jeżeli z pojemnika korzysta od 1 osoby do 4 osób - stały zestaw: 

a) pojemnik 120 l na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik /worek 120 l na bioodpady, 

c) pojemnik /worek 120 l  na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, 

d) pojemnik /worek 120 l na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

e) pojemnik/worek 120 l na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury. 

2) jeżeli z pojemnika korzysta powyżej 4 osób, a poniżej 12 osób stały zestaw: 

a) pojemnik 240 l na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik/worek 120 l na bioodpady, 

c) pojemnik /worek 240 l na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, 

d) pojemnik /worek 120 l na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

e) pojemnik/worek 240 l na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych: 
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1) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika; 

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na lokal dla odpadów komunalnych nie zbieranych i nie odbieranych w sposób 
selektywny; 

3) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l dla odpadów komunalnych nie zbieranych 
i nie odbieranych w sposób selektywny, na każdych 10 pracowników; 

5) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l dla odpadów komunalnych 
nie zbieranych i nie odbieranych w sposób selektywny; 

6) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku: 

a) na odpady komunalne zmieszane pojemnik o pojemności 240 l dostosowany do użytkowania przez 
5 osób i więcej; 

b) na pozostałe odpady pojemnik/worek o pojemności 120 l. 

§ 8. 1.  Frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach w następujących kolorach:  

a) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”, 

b) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem 
„Szkło”, 

c) żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) brązowe – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, oznaczone napisem „BIO”, 

e) czarny – z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

2. Regulacje z ust. 1 lit. a-d ma odpowiednie zastosowanie do worków. 

§ 9. 1.  Przepisy § 7 ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości 
z pojemnika/worka  korzysta większa niż liczba w nim określona. 

2. Jeżeli zastosowanie pojemników/worków o minimalnych rozmiarach, określonych w § 7 ust.1 
nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika/worka, nieruchomość 
należy wyposażyć w pojemnik/worek  o większych rozmiarach. 

§ 10. 1.  Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie 
sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do 
ich przepełnienia.  

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych utrzymuje się w należytym stanie technicznym poprzez 
dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej 
niż jeden raz na trzy miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok. 

§ 11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej lub 
podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w czasie 
ustalonym w harmonogramie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie. 

Rozdział 5. 
Warunki utrzymania w odpowiednim stanie  sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 12. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów: 
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a) w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez bieżący nadzór tych miejsc aby odpady znajdowały się 
w pojemnikach/workach, 

b) w odpowiednim stanie porządkowym poprzez bieżące sprzątanie miejsc wokół postawionych 
pojemników/worków na gromadzenie odpadów, oraz dbanie o to aby miejsca do gromadzenia odpadów 
nie służyły do innych celów. 

Rozdział 6. 
. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez  ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach/workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady. 

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

§ 14. 1.  Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 minimalną częstotliwość pozbywania się niżej wymienionych 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe raz w miesiącu, 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła raz w miesiącu, 

3) odpady ze metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe raz w miesiącu, 

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

᠆ 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, 

᠆ w okresie od listopada do marca  nie rzadziej niż raz  na miesiąc. 

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów, o których mowa w ust. 1: 

1) z nieruchomości, na której  znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

a) odpadów wskazanych w pkt 1 – 3 nie rzadziej niż  raz w miesiącu , 

b) odpadów wskazanych w pkt 4 nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu; 

3) z innych nieruchomości – 1 raz w miesiącu. 

§ 15. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno 
następować co najmniej raz na 14 dni. 

§ 16. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do 
gromadzenia nieczystości, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, lub opróżniania osadnika oczyszczalni 
przydomowej z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

Rozdział 7. 
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą następujące działania 
obejmujące:  

1) stosowanie środków mających na celu ograniczenie powstawania odpadów opakowaniowych 
w szczególności poprzez: 

᠆ prowadzenie akcji edukacyjnych mających podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców oraz 
promujących zapobieganie powstawania tego rodzaju odpadów, 
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᠆ promowanie materiałów pochodzących z przetworzonych odpadów oraz opakowań wielokrotnego 
użytku, poprzez działania promocyjne, edukację ekologiczną, 

᠆ zwiększenie odzysku odpadów budowlanych; 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz właściwego sposobu postępowania z odpadami; 

3) prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej właściwego postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym; 

4) ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez promowanie ich 
wykorzystania we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach; 

5) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów i wylewania nieczystości ciekłych 
w miejscach do tego nieprzystosowanych; 

6) przetwarzanie odpadów budowlanych. 

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 

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby 
nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich a także, aby nie powodowały 
szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

§ 19. 1.  Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do 
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów 
przewodników. 

Rozdział 9. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych      z produkcji 

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

§ 20. 1.  Na terenach budownictwa wielorodzinnego, a także na terenach, na których usytuowane są 
budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obowiązuje całkowity zakaz chowu 
i utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie: 

1) jest zobowiązany zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 
gospodarskie; 

2) ma obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w 
innych miejscach publicznych. 

§ 21. 1.  Zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być utrzymywane 
jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało 
warunków otoczenia i nie powodowało zanieczyszczenia ziemi ani wody. 

Rozdział 10. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 22. 1.  Wyznacza się następujące obszary Gminy szczególnie narażone na występowanie gryzoni: 

1) budynki użyteczności publicznej; 

2) obiekty handlowe; 

3) magazyny wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 
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1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października. 

Rozdział 11. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych oraz zwolnienia właścicieli z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka na te odpady 

§ 23. 1.  Na  terenie  nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady 
stanowiące odpady komunalne można kompostować w kompostownikach przydomowych. 

2. Kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w taki sposób aby poddane kompostowaniu odpady 
nie powodowały uciążliwości sanitarnych dla otoczenia ani też nie prowadziły do zwiększenia populacji 
gryzoni. 

§ 24. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości, o których mowa w §23 ust. 1 kompostujących 
odpady komunalne w kompostownikach z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

Rozdział 12. 
Warunki uznania zbierania odpadów w sposób selektywny 

§ 25. Uznaje się, za zachowanie selektywności zbierania odpadów jeżeli odpady, o których mowa w § 
1 ust. 1 pkt 2 – 3 i 5 zbierane i odbierane są jako jedna frakcja.
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