
Uchwała Nr VII/27/2003 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 26 marca 2003 r

sprawie : przyjęcia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pabianice.

Na podstawie  art.  18 ust  2 pkt 15 oraz art.  40 ust.  l  i  art.  41 ust.  l  Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591, zm. z 2002r Nr 23, póz. 220, Nr 62.poz.558,
Nr 113 , póz. 984, Nr 153 póz. 1271, i Nr 214, póz. 1806 ) oraz art. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 póz. 622 , zm. z 1997 r. Nr 60 ,
poz.369 i Nr 121, póz. 770 , z 2000r. Nr 22, póz. 272 , z 2001r. Nr 100, póz. 1085 i Nr 154 póz. 1800 , z
2002r. Nr 113 ,poz. 984 i z 2003r. Nr 7 póz. 78 ).

Rada Gminy Pabianice

uchwala co następuje :

§1

Ustala  się  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  nieruchomości
położonych w gminie w postaci „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pabianice " stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§3

Traci moc uchwała Rady Gminy Pabianice Nr VI/27/97 z dnia 25 czerwca 1997r w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i u sołtysów .
Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia  w Dz.  Urzędowym Województwa
Łódzkiego.



     Załącznik do Uchwały Rady Gminy Pabianice  Nr VII /27 /2003  z dnia26 marca 2003r
 

                                    

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY    Pabianice.
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin ustala:

Szczegółowe zasady utrzymania czystości  i  porządku na terenach nieruchomości  znajdujących się w
gminie.

 
§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie u.c.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami);

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628  z późniejszymi zmianami.)

3) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to  rozumieć  odpady komunalne w rozumieniu
ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach
stanowiących wyposażenie nieruchomości 

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w
rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,  które ze względu na swoje rozmiary i  masę nie
mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

6) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku pielęgnacji  i
uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady
pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy; 

7) Z G K i M - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  w
Pabianicach ,  prowadzący działalność w zakresie transportu  i unieszkodliwiania  odpadów
komunalnych;

8) przedsiębiorstwie  wywozowym - należy  przez  to  rozumieć  gminną  jednostką  organizacyjną  lub
przedsiębiorstwo upoważnione,  w rozumieniu  przepisów ustawy u.c.p.,  do świadczenia  usług w
zakresie  zbiórki  i  transportu  odpadów  komunalnych  lub  opróżniania  i  transportu  nieczystości
ciekłych.

9) właścicielach  nieruchomości  -   rozumie  się  przez  to  także  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub
użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. 3-9, są zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w
ust. 1 pkt. 1-2. 



§ 3
Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4) wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na  nieruchomościach

§ 4

1. Właściciele  nieruchomości  są obowiązani  do utrzymania na jej  terenie czystości,  porządku oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2. Właściciele  nieruchomości  lub  inne  podmioty  wskazane  ustawą  u.c.p.  mają  obowiązek
niezwłocznego  uprzątnięcia   śniegu,  lodu,  błota  oraz  innych  zanieczyszczeń  z  chodnika
bezpośrednio przyległego do nieruchomości. 

3. Obowiązek określony w ust.  2  dotyczy także  innych części  nieruchomości  służących do użytku
publicznego. 

§ 5

1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez:

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym
piasek,  popiół  lub  inne  materiały  użyte  do  tych  celów  należy  uprzątnąć  z  chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z
zachowaniem postanowień § 14  . 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

§ 6

1. Właściciele  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  tereny  lub  obiekty  służące  do  użytku
publicznego,  mają  obowiązek  ustawienia  na  tych terenach  lub obiektach  koszy na śmieci  i  ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu. 

§ 7

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach
odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  niniejszym  Regulaminie,  natomiast  nieczystości
ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów
odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami).

2. Odpady  medyczne  lub  weterynaryjne,  powstające  w  związku  z  prowadzoną  na  terenie  danej
nieruchomości  działalnością  w zakresie  usług  medycznych lub  weterynaryjnych,  nie  mogą być
gromadzone  w  pojemnikach  służących  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych.  Szczegółowe
zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.



2. Odpady inne niż wymienione w ust. 1 i 2, powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić
oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 8

1. Powstające  na  terenie  nieruchomości  odpady  komunalne  drobne   powinny  być  zbierane  do
oznakowanych pojemników .

2. Oznakowanie  pojemników,  o  których  mowa  w  ust.  1,  powinno  być  trwałe  i  umożliwiać
identyfikację właściciela . 

3. Z obowiązku zbierania odpadów roślinnych w pojemnikach o, których mowa w ust. 1 . zwolnieni
są  właściciele  nieruchomości  dokonujący  kompostowania  we  własnym zakresie,  w  sposób  nie
powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 9
1. Pojemniki należy ustawiać:

1) w granicach nieruchomości w miejscu:

a) trwale oznaczonym,

b) posiadającym równą  i  utwardzoną  nawierzchnię,  zabezpieczoną  przed  zbieraniem  się
wody i błota,

c) łatwo  dostępnym  dla  ich  użytkowników  i  dla  pracowników  przedsiębiorstwa
wywozowego

2) w  sposób  nie  powodujący  nadmiernych  uciążliwości  i  utrudnień  dla  mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  utrzymywać  miejsce  ustawienia  pojemników  w
czystości i porządku.

3. Koszty  przygotowania  i  utrzymania  miejsca  ustawienia  pojemników  ponosi  właściciel
nieruchomości. 

§ 10
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek :

1) wyposażenia  nieruchomości  w  pojemniki,  o  których  mowa  w  §  9,  poprzez  zakup,
wydzierżawienie  od przedsiębiorstwa wywozowego  lub w inny sposób ustalony w drodze
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem; 

2) utrzymywać pojemniki  w stanie  porządkowym, sanitarnym i  technicznym, umożliwiającym
korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników. 

2. Liczbę niezbędnych pojemników określa się w oparciu o: 

1) średni roczny wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów z roku poprzedniego,

2) liczbę stałych mieszkańców nieruchomości,

3) wymaganą w § 12 Regulaminu częstotliwość opróżniania.

 
§ 11

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego
dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający
opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

2. Obowiązki  określone  w  ust.1  dotyczą  także  dostępu  do  urządzeń  służących  do  gromadzenia
nieczystości ciekłych. 



§ 12

1. Odpady  zbierane  w  pojemnikach  powinny  być  usuwane  z  terenu  nieruchomości  okresowo,  w
terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale z częstotliwością nie mniejszą niż:

dwa razy w miesiącu .

 
2. Nieczystości  ciekłe  powinny  być  usuwane  z  nieruchomości  z  częstotliwością  uzgodnioną  z

zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi
tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 

§ 13

1. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone
jest gromadzenie ich w szczelnych workach o kolorze żółtym rozprowadzanych przez Z G K i M w
Pabianicach lub w inny sposób ustalony przez inne  jednostki organizacyjne lub przedsiębiorstwa
upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., do świadczenia usług w zakresie  zbiórki i
transportu odpadów komunalnych . 

2. Kosze  na  odpady,  ustawiane  na   przystankach  komunikacyjnych  oraz  innych  terenach  użytku
publicznego, powinny odpowiadać  wymaganiom postanowień § 9 ust.2 . 

§ 14

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i
żużla,  gruzu  budowlanego,  szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących  i  wybuchowych,  a  także
odpadów z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania  się  spalania  w  pojemnikach  jakichkolwiek  odpadów  komunalnych  (także  odpadów
roślinnych). 

 
§ 15

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości,  w  sposób  nie  utrudniający  korzystania  z  nieruchomości  przez  osoby  do  tego
uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem  wywozowym
lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji. 

§ 16

1. Dla  potrzeb  dobrowolnej  nieodpłatnej  zbiórki  selektywnej   odpadów  organizuje  się  centralne
punkty zbiórki odpadów w następujących miejscach ):

- Pawlikowice przy OSP

- Rydzyny przy OSP

- Kudrowice  przy MPK

- Wola Żytowska przy  sklepie 

- Bychlew przy Domu Ludowym

- Bychlew przy  sklepie

- Piątkowisko przy OSP

- Piątkowisko przy sklepie



- Porszewice przy sklepie

- Szkoła Podstawowa w Petrykozach 

2. Centralne punkty zbiórki odpadów wyposażone są w pojemniki: 

1) białe - na szkło opakowaniowe białe,

2) zielone - na szkło opakowaniowe kolorowe,

3) z siatki ocynkowanej  na opakowania  typu  PET

 

lub inne – stosownie do lokalnych możliwości zagospodarowania i rynku odbiorców.

Rozdział 3

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 17

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w  szczególności nie pozostawiania
bez dozoru  psów  jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
zwierzęcia z niego. 

2. Zakazuje  się  szczucia  psów  lub  doprowadzania  ich  do  stanu,  w  którym  pies  może  stać  się
niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia oraz porzucania  zwierząt.

§ 18

1. Na tereny otwarte psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest
dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych
przez przewoźnika. 

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek
handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego
przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu). 

Rozdział 4

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regulaminu

§ 19

Niewykonywanie obowiązków zawartych w Regulaminie podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust.
2a ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


