UCIIWAŁA NRv/23l18
RADY GMINY ŁADzIcE
zdniaZl grudnia2018

r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 15, art.40 ust. l, art.4l ust.l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gminnym (Dz. U z20l8 r. poz.994, poz. 1000, poz. |349, poz. 1432) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystościi porądku w gminach (Dz. U. z20|8 r. poz. 1454, poz. |629) uchwala się co następuje:
$ l.

Uchwala

się, po

zasięgnięciu

opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

w Radomsku, Regulamin utrzymania czystości i porądku na terenie Gminy Ładzice w brzrrrieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
$2.Traci moc uchwała Nr XI}V99ll6 Rady Gminy Ładzice zdniaŻ1lipca 2016r. wsprawie regulaminu

utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Ładzice.
$ 3. Wykonanie
$ 4.

uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Ładzice.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

jej

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

Przewodnicący Rady Gminy

jł-/

włłKffx,t
ó
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Załącznik do uchwaĘ Nr V/23ll8
Rady Gminy Ładzice

z dniaZl grudnia 2018 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice
Rozdział

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
$ 1. l. Wła.ścicielenieruchomości zamieszkałych
następujących rodzajów odpadów komunalnych:

obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania

pkt 2-l
l) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zza'strzeŻeniem

1;

2) papieru i tektury;
3) szkła;
4) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
5)

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w

biodegradacji i odpadów zielonych;

Ęm

odpadów opakowaniowych ulegających

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;
1

) zuŻyty ch baterii i akumulatorów

;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicanego;
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

l0) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne;
l l) zuĄrtych opon.

tworzyw sztucznych, -me||i'
Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i tektury,
Ęm odpadów
ori odpady komunaln_e ulegające biodegradacji, wpolegającym
opakowań wielomateriałowych,
na
"rkła
systemem
prowadzió
opakowaniowy"r' ur"gują"|ót' lioa"g'adacji i oópady zielone na|eĘ
workach
lub
pojemnikach
celu
seleĘwnym zbieraniu odpadów komunalnych w pirystosowanych do- tego
2'

foliowych.

zczęścinieruchomości słuĘcych do uzytku publicznego
$2. l.Błoto, śnieg,lód iinne zanieczysz.czenia
gromadzeniu się w sposób utrudniający
naleĘ uprzątnąć w miarę możliwościna bieżąco w celu zapobiegania ich

korzystanie z tych części nieruchomości.

oraz w miarę możliwości
z.UŻyty materiał na|eĘ uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania

zgrrmudźió w zamknięĘch pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

poza myjniami i warsztatami naprawczymi, mogą
Mycie i naprawy samochodów i innych pojazdów
'nie
naturalnego
ąaą stanowić ząroŻen\a dla środowiskaodpad
odbywać się tylko wtedy, gdy czynnosci te
będą
apowstające
(zanieczyszczeń gruntów riru woayl óraz uciązliwościólanieruchomości sąsiednich'
g.o.ud"on. w sp-osób umożliwiająry ich usunięcie, zgodnie z właściwymiprzepisami'
$ 3.

Rozdział 2.

odpadów komunalnych na
Rodzaje i minimalna pojemnośćpojemników pr':zeznaczonych do zbierania
rozmieszczania
warunki
oraz
Ęch pojemników i ich
publicznych
terenie nieruchomości oraz na drogach
technicznym
i
porządkowym
sanitarnym,
stanie
utrzymania w odpow1ednim
pojemników ptze7ntaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
$ 4. Ustala się następujące rodzaje
nieruchomości zamieszkałych, na drogach publicznych:

l) pojemniki na odpady o pojemności 1l0 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności l20 l;
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3) pojemniki na odpady o

pojemności240l

4) pojemniki na odpady o pojemności l l00 l;
5) pojemniki kontenerowe o pojemności3500 l, 7000

l, 10000 l;

6) pojemniki, w tym worki na odpady selektywnie zbierane, o rozmiarach 60

l, 120 1,240li'

7) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l.

na terenie
Ustala się minimalną pojemnośćpojemniką w tym 1orka ptzeznaczonego d9 zbierania
komunalnych,
jednoioózinnej i wielolokalowej segregowanych odpadów
nieruchomości z obszarów
"uuu'ao*y
od liczby zamieszkujących je osób:
pkt
w
za|eŻności
2-5
o których mowa w $ 1
$ 5.

l) nie więcej niż 3 osoby - 60 l;

2)od4 osób do 6 osób- l20 l;
3) od 7 i więcej osób

-

240 l.

2'odpady,októrychmowaw$lpkt2-5na|eĘgromadzićwnastępującysposób:
lub workach;
l) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach
2) szkło w pojemnikach lub workach;
3) papier i tektura w pojemnikach lub workach;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

wtym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady

zielone w pojemnikach lub workach.

a)

$5a.l.Frakcjeodpadówzbierasięwpojemnikachwnastępującychkolorach:
z papieru i odpady
zplzeznacz.eniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
niebieski

-

opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem ',Papier",

b)zielony

_

zptzeznaczeniem na odpady

ze szkłą wtym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone

napisem

,rSzkło'',

_

zmetali, odpady tworzyw
zprzenlaczeniem na odpady ze metali, wtym odpady opakowaniowe
wielomateriałowe'
opakowaniowe
bdpady
oraz
sztucznych, w tym oapaay opakońunio*e tworzyw sztucznycir,

c)ŻóĘ

oznaczone napisem,,Metale i tworzywa sztuczne",

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów'
d) brązowe _ zprzeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
oznaczone naPisem,,B IO",
e) czamy

-

zprzeznaczeniem na odpady zmieszane'

2. Regulacje z ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do worków'

przuz.naczonego do zbierania na terenie nieruchomości
Ustala się minimalną pojemnośó pojemnika
'i
wielolokaiowej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
z obszarów zabudowy ;eonóroazinne;
komunalnych, w zależnościod liczby zamieszkujących je osób:
$ ó.

l) nie więcej niż 3 osoby - w rozmiarze l l0 l;
2) od 4 do 6 osób _ w rozmiarze l20 l;

- w rozmiarze Ż40 l.
jedynie wsprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych
$7. l.odpady komunalne naleĘ gromadzić
pojemnikach, wykonanych

3) od 7 i więcej osób
i

czystych, wyłącznie do

tego .ólu

przeznaczonych

Przy selektywnej
z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do oprózniania przez pojazdy specjalistyczne.
zbiórce odpadów dopuszcza się stosowanie worków foliowych'
2.

Na drogach publicznych, posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze uliczne

o minimalnej pojemności 20 |kaŻdy '
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Rozdzial3.

terenu
Częstotliwośó i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
publicznego
użytku
do
nieruchomóści zamieszkaĘch oraz terenów pnzeznaczonych

pozbywać się odpadów komunalnych zterenu
$8. l.Właścicielenieruchomości zamieszkaĘch powinni

na nieruchomości'
nierichomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
komunalnych z nieruchomości
2. Ustala się następującą częstotliwośći sposoby pozbywania się odpadów
komunalnych:
odpadów
zagospodarowania
i
ń'prurgminę systemem odbierania
objęĘch
"orguni"o**y
terenie nieruchomości
l) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) zbierane są w pojemnikach na.
się pojemników,
przepełnianie
odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą

i przekazywane odbiorcy
nie rzadziejjednak niŻ raz w miesiącu;

papier i tektura powinny być zbierane i gromadzone

2)

w pojemnikach,

*

ql

workach na terenie

przepełnianie się
nieruchomości oraz przekźywane odbiorcy odiadów zczęstotiiwością uniemoŻliwiającą
pojemników, nie ruadziejjednak niŻraz w miesiącu;

na terenie nieruchomości oraz
3)szkto powinno być zbierane igromadzone wpojemnikach, wtym workach
przepełnianie się pojemników'
przekazywane odbiorcy odpaóów z częstotliwościąuniemoźliwia;ącą
nie rzadziejj ednak niŻ raz w miesiącu;

4)

tworzywa sztuczne'

metal oraz

wielomateriałowe powinny być zbierane
.
terenie nieruchomoś ci oruz prz-ekazywane odbiorcy odpadów

opakowania

i gromadzone w pojemnikach, w tym workach na
nie rzadziejjednak niŻrazw miesiącu;
z częstotliwościąuniemozliwiającą przepełnianie się pojemników,
odpadl opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w Ęm
pojemnikń, * tym workach na terenie nieruchomości
odpady zielone powinny być zbierane i g'ornuo"one w
uniemoŻliwiającą przepełnianie się pojemników'
oraz przekazy*un" odbiorcy odpadów " ""|'totri*ością
'
zakresie
w miesiącu lub zbiei1ne i zagospodarowane we własnym
nie rzadziej jednak niŻ i-

wkompostowniach przydomowych,

u*'pr"ypadtu.'blfu. takief możliwościpowinny być gromadzone

komunalnych;
w workach oraz dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów

jest podany na tablicy
wyanaczonego punktu, adres punktu
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
ogłoszeń i stronie internetow".; Urzędu Gmirry Ładzici oi*
odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niŻ raz w roku;

6) przeterminowane

leki należy oddawać do

sołectwach ruu ao punktu selet<tywnej

"uio.ti

roślin,środki
7) chemikali a, w szczególności: farby, lakiery, środki ochrony
komunalnych;
odpadów
zbiórki
sólektywne;
punktu
oddawać do
8)

owadobójcze , nalery systemaĘcznie

na|eĘ oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych'
w szkołach na terenie Gminy Ładzice i w innych
a dodatkowo zuŻytebaterie do pojemników rozmieszczonych
p'onów są po{ane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
insĘrtucjach użytecznościpublicznej,

zuĘte baterie

i akumulato

ry

"o."'y
urziaubmi ny Ładzice oraz na tablióach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach;
do punktu seleĘwnej zbiórki odpadów
9)' zuĘĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawaó
komunalnych, nie ruadziejjednak niŻraz w roku;

oddawać do punlctu seleĘwnej zbiórki
l0) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony na|eĘ
odpadów komunainych, nie rzadziej jednak niŻrazw roku;
11)

oddawać do punktu selektywnej
odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne naleĘ
i ódpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niŻ raz w roku.

do zbierania odpadów
Właścicielenieruchomości powinni udostępnić pojemniki ptzeznaczone
w miejsce
nieruchomości,
pozu
teren
odbierania ry;h odńdó*, prirr", ióh wystawieńie
komunalnych , nu
"ro,
umożliwiające swobodny do nich dojazd.
"uioit
3.

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady oraz na których
$ 9. Właścicielenieruchomości, na
pojemniki do gromadzenia

w
prowadzona jest działalnośógospodar""u'po*in''i wyp9sazy9 nieruchomość
wpisanymi do rejestru
przedsiębiorstwami
z
umów
indywidualnyóh
prprrć,
źautarcie
odpadów t<omunatnycrr ,
działalnościregulowanej.
z terenu nieruchomoś ci oraz z terenów przeznaczonych do użytku
$ 10. Pozbywanie się nieczystości ciekłych
przepełnienia się urądzeń do
publicznego powinno następońae * rporo| systematyczny, nie dopuszczają'c do
ły"t', gwarantująó zachowanie czystości i porządku na nieruchomości'
niecrystości

gro-ud""ńiu

td
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Rozdział 4.
planu gospodarki odpadami
z
wojewódzkiego
wynikające
Inne wymagania
oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania

obejmujące:
l)

zapobieganie powstawaniu odpadów;

prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
2)'i<omunalnymi,
w szczegolńósói promowanió- iwspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych;

przekazywanych do składowania;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
nieczystości ciekĘch w miejscach do
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania
tego nieprzeznaczonYch.

Rozdzial5.
przed zagrożeniem lub
obowiązki osób utrzymujących nłierzętadomowe, mające_ na celu ochronę
przeznaczoaych do wspólnego użytku
uciążliwościądla ludzi o"ii prr"a zanieczyszczeniem teiónów
aby
domowe sprawują opiekę nad tymi zwieruętami' wtaki sposób'
$ 12. l.osoby utrzymujące zwierzęta
użytku
do
przeziaczonych
terenów
zwierzętate nie stanow iĘ zagroŻenia dla otoczenia óraz nie'zaniecryszczaĘ
publicznego.

n3 smyczy i w kagańcu chybaŻe' ze względu na
2. W miejscu publicznym psy mogą byó wyprowadzan9_trlko
sń* za'ro*iu, c""hy anatońiczne zvierąciabyłoby to nieuzasadnione.

rasęlwiek,

Rozdział 6.
z produkcji rolniczej
Wymagania utrzymywan ia zvłierzątgospodarskich na terenach wyłączonych

przedsiębiorstwo
niezwłocznie, dostarczając bądź zawiadamiając o tym
$ 13. Padlinę zw\erząt na|eŻy usuwać
zajmujące się uĘlizacją padliny.

zprodukcji
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
$ 14. Dopuszcza się możliwośó
ochrony
budowlanych'
_

rolniczej, pod warunkiem spełnienia wymagń sanitarno

weterynaryjnych, hodowlanych,

środowisń i zwieruąt,okre3lonych w przepisach prawa' a w szczególności:

bytowania iopieki'
odpowiednich pomieszczeil wbudynkach oraz włŃciwych warunków
l)zapewnienia
'
zgódnych z normami dla danego gatunku zvłierąt;
gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu' by
2)' zapewnienia odpowiednich instalacj i iurądzeft do
terenu nieruchomo śc i ;
nió powodo

w

aĘ zaniecry

szczenia

3) utrzymyw ania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości;

_ epidemiologicznych'
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno

Rozdział 7.
$ 15.

l.

ObszarypodlegająceobowiązkowejderaĘzacjiiterminyjejprzeprowadzenia
Ładzicę:
obszary podlegające obowiązkowej deraĘzacji na terenie Gminy

Wyznaczasię

a) obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi,

b) obszary zabudowY zagrodowej,
c) obszary zabudowane budynkami usługowymi,
d) obszary zabudowane budynkami użytecznościpublicznej'

terminach: od
Z.Deratyzację, o klórej mowa w ust. l, należy ptzeprowadzió w następujących
orazod l do 15 października.
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