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UCHWALA NR XIV/83/2016
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystosci i Porz^dku Na Terenie Gminy Budziszewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
( tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzajdku w gminach ( tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 )po zasi?gni?ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim , uchwala si? co nast?puje:
§ 1. Uchwala si? Regulamin Utrzymania Czystosci i Porzajdku na Terenie Gminy Budziszewice, w brzmieniu
stanowiajcym zalajcznik do niniejszej uchwafy.
§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXI/120/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
regulaminu Utrzymania czystosci i porzajdku na terenie Gminy Budziszewice, z pozniejszymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczajcy Rady Gminy
(^S^^/t
Piotr Jagietto
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Zafacznik do Uchwaty Nr XIV/83/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 28 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCII PORZ^DKU NA TERENIE GMINY BUDZISZEWICE
Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne
§ 1. Regulamin utrzymania czystosci i porzajdku okresla szczegolowe zasady czystosci i porzajdku na terenie
gminy Budziszewice. Niniejszy regulamin okresla rowniez zasady odbioru odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci polozonych na terenie gminy. Z systemu odbioru odpadow wylajczone zostaly instytucje i podmioty
prowadza^ce dzialalnosc gospodarcza^ ktore we wiasnym zakresie podpisza^ indywidualne umowy, ktorych
przedmiotem b?dzie odbior odpadow komunalnych zterenu nieruchomosci, z przedsi?biorca^ wpisanym do
Rejestru Dzialalnosci Regulowanej.
§ 2. 1 Wlasciciele nieruchomosci utrzymuja^czystosc i porzajdek poprzez:
1) odprowadzanie nieczystosci cieklych do szczelnego bezodplywowego zbiornika, przydomowej oczyszczalni
lub do kanalizacji;
2) pozbywanie si? nieczystosci cieklych w sposob systematyczny, nie dopuszczajajs do przepelnienia si?
bezodplywowego zbiornika;
3) oproznianie z osadow sciekowych zbiornikow oczyszczalni przydomowych; cz?stotliwosc ich oprozniania
zgodnie z instrukcja^eksploatacji;
4) prowadzenie selektywnego zbierania nast?pujajcych frakcji odpadow: papieru i tektury; odziezy i tekstyliow;
szkla; tworzyw sztucznych; metali; przeterminowanych lekow; chemikaliow; zuzytych baterii i akumulatorow;
zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadow wielkogabarytowych; zuzytych
opon; odpadow biodegradowalnych w tym zielonych; odpadow budowlanych i rozbiorkowych stanowiajcych
odpady komunalne; odpadow komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach ( t j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.
1593; z 2015 poz. 87, poz. 122).
2. Mycie i naprawy samochodow i innych pojazdow poza myjniami i warsztatami naprawczymi, moga^
odbywac si? wylajcznie dla wlasnych potrzeb i pod warunkiem, ze czynnosci te nie b?da^ stanowic zagrozenia dla
srodowiska naturalnego ( zanieczyszczeh gruntow lub wody ) oraz ucia^zliwosci dla nieruchomosci sa^siednich,
a powstajajce odpady b?da^ gromadzone w sposob umozliwiajajcy ich usuni?cie, zgodnie z przepisami ustawy.
3. Ponadto wlasciciele nieruchomosci zapobiegajaj
1) nagromadzeniu odpadow komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym;
2) dewastacji urzajdzen przeznaczonych do gromadzenia odpadow komunalnych;
3) rozprzestrzenianiu si? przykrych zapachow, odorow i odciekow.
4. Wlasciciele nieruchomosci uprzaj:aja^ bloto, snieg i lod oraz inne zanieczyszczenia z cz?sci nieruchomosci
sluz^cych do uzytku publicznego poprzez:
1) odgarni?cie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen w miejsce nie powodujajce zakloceh w ruchu pieszych;
2) usuwanie sliskosci z zastosowaniem srodkow neutralnych dla srodowiska zgodnie z Rozporzajdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkow stosowania srodkow, jakie
bye uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. nr 230, poz. 1960).
Rozdzial 2.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
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§3. l.Ustala si? nast?pujajce rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na
terenie nieruchomosci :
1) pojemnik na odpady o pojemnosci 120 1, 2401, 11001;
2) pojemniki ( KP 5, KP 7, KP 10) o pojemnosci od 5m3 do 10 m3;
3) pojemniki na przeterminowane leki, baterie i akumulatory;
4) pojemniki lub worki o pojemnosci od 60 1 do 120 1 oznaczone odpowiednimi
w stosunku do kazdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

kolorami oraz napisami

a) kolor zofty ,,PLASTIK" - odpady z tworzy sztucznych i metali;
b) kolor niebieski ,,MAKULATURA" - papier, tektura i tekstylia;
c) kolor zielony ,,SZKLO" - szkfo i opakowania szklane;
d) kolor brazowy ,,ODPADY BIODEGRADOWALNE" - odpady biodegradowalne w tym zielone.
2. Ilosc i wielkosc pojemnikow shizajcych do gromadzenia zmieszanych odpadow komunalnych, w przypadku
nieruchomosci zamieszkafych b?dzie dostosowana do liczby zamieszkujajcych dana^ nieruchomosc, w nast?puja_cy
sposob:
1) pojemnik o pojemnosci 120 1 dla nieruchomosci, ktorq. zamieszkuje do 4 osob lajcznie;
2) pojemnik o pojemnosci 240 1 dla nieruchomosci, ktora^ zamieszkuje powyzej 4 osob;
3) pojemnik o pojemnosci 1100 1 na nieruchomosciach wielorodzinnych.
3. W przypadku nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuja^ mieszkancy, apowstaja^ odpady komunalne ilosc
i wielkosc pojemnikow sluzajcych do gromadzenia odpadow powinna bye dostosowana do indywidualnych potrzeb
nieruchomosci przy uwzgl?dnieniu nast?pujajcych wielkosci:
1) dla szkofy - 2 1 na kazdego ucznia i pracownika;
2) dla punktu przedszkolnego - 21 na kazde dziecko i pracownika;
3) dla Urz?du Gminy - 2 1 na kazdego pracownika oraz 0,5 1 na kazdego interesanta;
4) dla lokali handlowych i gastronomicznych - 3 0 1 na miesiajc na kazde 10m2 pow. caikowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemnosci 120 1 na lokal;
5) dla zakladow usmgowych i produkcyjnych - pojemnik 1201 na miesiajc na kazdych 10 pracownikow;
6) dla domkow letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domow jednorodzinnych;
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystosci wymagane jest rowniez
ustawienie na zewnajrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady.
4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wlasciciela nieruchomosci wielkosc pojemnika moze ulec
zmianie.
5. Wlasciciel nieruchomosci udost^pni pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych, na
czas odbierania tych odpadow, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomosci w miejsce tatwo dost^pne dla
operatora, w sposob nie powodujajcy ucia^zliwosci dla mieszkancow i osob trzecich.
6. Do pojemnikow do gromadzenia zmieszanych odpadow komunalnych nie wrzuca si?: gruzu, opon, gorajcego
popiolu i zuzlu, odpadow zielonych, odpadow niebezpiecznych, zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego,
odpadow wielkogabarytowych.
7. Wlasciciele nieruchomosci utrzymuja^ pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby
korzystanie z nich moglo odbywac si? bez przeszkod i powodowania zagrozen dla zdrowia uzytkownikow oraz
w odpowiedniej czystosci.
Rozdziat 3.
Sposob i cz^stotliwosc pozbywania si$ odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci
§ 4. 1. Cz?stotliwosc wywozu odpadow:
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1 ) zmieszane odpady komunalne b?da^ odbierane raz na dwa tygodnie wg harmonogramu podanego do
wiadomosci mieszkaricow;
2) odpady zebrane selektywnie b?da^ odbierane jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu podanego do
wiadomosci mieszkahcow;
3) odpady biodegradowalne w tym zielone,
podanego do wiadomosci mieszkahcow;

b?da^ odbierane jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu

4) harmonogram okreslajajcy terminy odbioru odpadow zostanie dostarczony mieszkahcom oraz b^dzie dost^pny
na stornie internetowej urz^du : www.budziszewice.net
2. Wlasciciele nieruchomosci moga^ samodzielnie w sposob nie powodujajcy uciajzliwosci dla otoczenia
kompostowac odpady biodegradowalnew tym zielone w przydomowych kompostowniach oraz wykorzystywac
powstaty nawoz organiczny do wlasnych celow. W/w odpady mozna zbierac rowniez do specjalnych workow
oznaczonych kolorem bra^zowym i przekazy wac podmiotowi odbierajajcemu wg ustalonego harmonogramu.
3. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie nalezy wydzielac z powstajajcych odpadow
komunalnych oraz wrzucac do oznakowanych pojemnikow przeznaczonych na w/w odpady, rozmieszczonych
w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Budziszewice:
1) punkt zbiorki przeterminowanych lekow:
a) Apteka Krokus, ul. J. Ch. Paska 62 Budziszewice
2) punkt odbioru baterii:
a) Urzajd Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66 Budziszewice,
b) Zespol Szkol w Budziszewicach, ul. Szkolna 3 Budziszewice,
c) Punkt Przedszkolny w R?kawcu.
4. Odpady wielkogabarytowe ( meble, duze agd, TV, itp.) oraz opony, odbierane b^da^ dwa razy w roku
podczas organizowanej zbiorki, sprzed posesji. Terminy zbiorki podane b?da^ mieszkancom z odpowiednim
wyprzedzeniem.
5. Odpady poremontowe i budowlane oraz odpady pochodzajce z dziatalnosci gospodarczej nie sa^ obj?te
systemem zorganizowanym przez Gmin? Budziszewice.
Rozdziat 4.
Inne wymagania wynikajqcego z Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 5. Realizujajc wymagania wynikajajce z Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami, gmina stwarza
odpowiednie warunki do utrzymania czystosci i porzajdku poprzez:
1) ograniczenie masy wytworzonych odpadow komunalnych;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i inform acyjnych, w zakresie prawidlowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczegolnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegajajcych biodegradacji kierowanych na skladowisko odpadow;
4) eliminowanie praktyk nielegalnego skladowania odpadow;
5) zwi^kszenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast?pujajcych frakcji odpadow
komunalnych: metale, tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz szklo;
6) wzmozenie dziatan kontrolnych i egzekwowanie przestrzegania przepisow ochrony srodowiska przez
wlascicieli nieruchomosci.
Rozdzial 5.
Obowi^zki osob utrzymuj^cych zwierz^ta domowe, niajijec na celu ochrony przed zagrozeniem lub
uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku
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§ 6. Wlasciciele lub opiekunowie psow i innych zwierzajt domowych sprawuja^ opiek? nad tymi zwierz^tami
w taki sposob, aby zwierzeja te nie zaklocaly spokoju i nie stanowify zagrozenia i uciajzliwosci dla otoczenia.
Rozdzial 6.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierzqt gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji
rolniczej, w ty takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych
nieruchomosciach.
§ 7. 1. Wlasciciele zwierzajt gospodarskich gromadza^ i usuwaja^ odpady oraz nieczystosci powstajajce
w zwia^zku z chowem zwierzajt w sposob zgodny z obowi^zujajcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami
sanitarno-weterynaryjnymi oraz prawem ochrony srodowiska.
2. Przy hodowli zwierzajt gospodarskich zaktada si§, iz zostana^ spelnione nast^pujajDe wymogi:
1) zwierz^ta gospodarskie utrzymywane na nieruchomosci zostanq. zabezpieczone
opuszczaniem tej nieruchomosci;

przed samowolnym

2) hodowla nie b?dzie powodowac nadmiernych uciajzliwosci, takich jak hatas czy wydzielanie uciajzliwych
zapachow w stosunku do nieruchomosci sajsiednich;
3) pfynne odchody zwierz^ce oraz podsiajd z obornika nie b?da^ odprowadzane do zbiornikow bezodplywowych,
w ktorych gromadzone sq. scieki bytowe.
Rozdziat 7.
Zasady przeprowadzania deratyzacji
§ 8. 1 Wlasciciele nieruchomosci przeprowadzaja^ w miar? potrzeby deratyzacj^ na terenie nieruchomosci.
2. Obowiajzkowej deratyzacji podlegaja^ wszystkie nieruchomosci na terenie gminy Budziszewice, wtym
szczegolnie budynki mieszkalne, sklepy, obiekty uzytecznosci publicznej, siec kanalizacyjna.
3. Zaktad si?, iz obowiajzkowa deratyzacja zostanie przeprowadzona w kwietniu oraz pazdzierniku kazdego
roku oraz kazdorazowo w przypadku pojawienia si? gryzoni stwarzajajcych zagrozenie sanitarne, na terenach
wymienionych w pkt. 1. Termin przeprowadzenia obowi^zkowej deratyzacji Wqjt w uzgodnieniu z Panstwowym
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym podaje do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen oraz kurenda^ w poszczegolnych solectwach.
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