
Uchwała  Nr XXII/141/2008 
Rady Gminy Pabianice 

z dnia 25 .06.2008r.   
 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pabianice 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U.  z 2001r. Nr142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214, poz.1806;z 
2003r.Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz 1203 , 
Nr 167 poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 
, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. , Nr 48 , poz.327 , Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 )     
oraz art.  4, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach  ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005r. Nr 236 , poz. 2008 ,Nr 180 , poz. 1495 ; z 2006r. 
Nr 144 , poz 1042 ). po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Pabianicach 
 
Rada Gminy Pabianice 
                                                   uchwala co następuje : 
 
                                                          § 1 
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice w 
formie ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice’’, zwanego 
dalej Regulaminem , stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                                          § 2 
                                                       
Traci moc  uchwała Nr VII / 27/ 2003 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 marca 2003r. w 
sprawie przyjęcia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pabianice’’ 
                                                           § 3   
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice 
 
                                                            §4 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Rady Gminy Pabianice 
                                                            § 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
                                                            §6 
Uchwała podlega rozpowszechnieniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w 
sołectwach i w Urzędzie Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
                                                              
                                                                  
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy         

 
                                                                                              Roman Figiel 
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 Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Pabianice  

Nr XXII/141/2008 z dnia  25.06.2008 
 
 

REGULAMIN 
 
        Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Pabianice 

 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych, 

2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a takŜe 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, 

3)  właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, oraz 
zarządców.  

4) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalację i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

5) podmiocie uprawnionym – naleŜy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką 
organizacyjną lub przedsiębiorców w rozumieniu odpowiednich przepisów, którzy 
uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i wywozu 
stałych odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), 

6) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w 
rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.), 

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych- naleŜy przez to rozumieć odpady  
komunalne, które nie mogą być umieszczane ze względu na swoje rozmiary lub masę  
w pojemnikach 

Rozdział II 
 

§ 2 
 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich  
     utrzymania , a w  szczególności :  
     a) tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku  
     na terenie gminy lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 
     jednostek organizacyjnych, 
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b)zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 
gminami: 

- stacji zlewczych, w przypadku, gdy podłączenia wszystkich nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej jest niemoŜliwe lub powoduje nadmierne koszty, 
- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 
lub ich części, 
 

a) zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, których zarządcą jest 
gmina, 

b) określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

c) organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach, 

d) zapewnia zbieranie , transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 
części oraz współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym 
zakresie, 

e) znakuje obszary dotknięte lub zagroŜone chorobą zakaźną u zwierząt. 
       
            
2. Gmina prowadzi ewidencję: 

a) zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych w celu kontroli 
częstotliwości ich opróŜniania, 

b) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy  

 
3. Zadania gminy wynikające z art. 16 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w, 
    zakresie gospodarki odpadami komunalnymi :  

a) gmina obejmuje wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

b) zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, aby było moŜliwe: 
- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych , 

c) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami  lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy , utrzymania i 
eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych przez przedsiębiorców.  

d) zapewnienie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji skierowanych do składowania. 
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                                                             Rozdział III 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 3 

 
1. KaŜdy właściciel nieruchomości, kierownik instytucji uŜyteczności publicznej i obsługi      
    ludności , zobowiązany jest do utrzymania swojej posesji w czystości i porządku przez:  
1) wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia stałych odpadów 

komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

2) zbieranie pozostałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i gromadzenie ich 
w urządzeniach do tego celu przeznaczonych na zasadach określonych w Regulaminie 
(Rozdział IV), 

3) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów takich jak: papier , szkło, tworzywa sztuczne, 
metale na terenie nieruchomości (gospodarstwa) nadających się do wykorzystania. MoŜna 
korzystać równieŜ z pojemników na (szkło) opakowania ze szkła i ( tworzywa sztuczne ) 
opakowania z tworzyw sztucznych , rozstawionych przez gminę w poszczególnych 
miejscowościach. 

4) wyposaŜenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe do nieczystości ciekłych lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków na warunkach wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

5) pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w 
zbiornikach bezodpływowych w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, 

6) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez 
odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, 

7)  podjęcie działań usuwających lub przynajmniej ograniczających śliskość chodnika  przez 
posypywanie piaskiem, 

8) systematyczne pielęgnowanie zieleńców, kwietników znajdujących się na terenie 
nieruchomości, nie powodujące jednocześnie zaśmiecania sąsiednich posesji, 

9) usuwanie nawisów lodowych, czy śnieŜnych bezzwłocznie po ich pojawieniu się w 
pierwszej kolejności z budynków połoŜonych przy traktach komunikacyjnych, 

10) systematyczne obcinanie gałęzi drzew i krzewów zwisających nad chodnikami czy innymi 
miejscami uŜyteczności publicznej, utrudniającymi bezpieczne przejście czy przejazd, 

11) ustawienie przez właścicieli nieruchomości , na terenach słuŜących do uŜytku publicznego 
, koszy na śmieci i ich opróŜniania   z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, 
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Rozdział IV 
 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 
 
                                                       § 4 

 
1.Mycie pojazdów samochodowych oraz naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi 
jest dozwolone w miejscach wyposaŜonych w urządzenia uniemoŜliwiające przenikanie 
odpadów do wód i do gruntu . 
2. Odpady powstałe podczas naprawy i mycia pojazdów winny być przekazane do odbioru i 
wywozu odpowiedniej jednostce wywozowej  posiadającej zezwolenie na odbiór i przewóz 
tej kategorii odpadów. 
 
 
 

Rozdział V 
 

Rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz sposób pozbywania się odpadów komunalnych 

 
§ 5 

 
1. Odpady komunalne winny być gromadzone w: 

• koszach ulicznych o pojemności  od 10 l do 50 l, 
• w workach foliowych z nadrukiem firmy wywozowej  
• pojemnikach stałych o pojemności  120 , 240, 1100 litrów, 
• kontenerach KP-7, KP-10 i odkrytych 
• pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów plastykowych o 

pojemności 2,5 m3,  oraz szkła w pojemnikach o pojemności 1,5m3. 
 

2. Zobowiązuje się wytwarzających odpady komunalne, zarówno osoby fizyczne jak i prawne 
oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej do segregacji odpadów (na plastik, szkło, 
papier, metale). 
3. Odpady komunalne stałe oraz odpady segregowane powinny być wywoŜone z  
      częstotliwością : 

1) z obiektów uŜyteczności publicznej, zakładów pracy,  w miarę potrzeb zgłoszonych do 
podmiotu wywoŜącego odpady przez zarządcę nieruchomości lub w terminach 
określonych w umowie, 
2) z terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego minimum dwa razy w 
miesiącu, 
3) z terenów zabudowy rolniczej  minimum   jeden raz w miesiącu, 
4) kosze uliczne oraz kosze na terenach uŜyteczności publicznej w miarę ich napełnienia. 

 
4. Przyjmuje się, iŜ miesięczna minimalna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez : 

1)  gospodarstwo domowe do 2-ch osób wynosi do 120 l, 
2)  gospodarstwo domowe obejmujące 3-osoby i więcej wynosi minimum 120 l i więcej, 

      3)  obiekty uŜyteczności publicznej, zakłady pracy  określa umowa zawarta z  
            podmiotem uprawnionym.                                                                                                                                    
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5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym 
do odbioru odpadów komunalnych. 
 
6. Odbiór odpadów odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu, opracowanego 
przez podmiot uprawniony 
 
7. W przypadku dostarczenia odpadów w pojemnikach lub w workach bez nadruku podmiotu 
uprawnionego  odpady te nie zostaną odebrane.  
 
8.Podmiot uprawniony ma obowiązek w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca 
sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim 
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z 
którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.  
 
9.Zabrania się wrzucania do worków pojemników lub kontenerów śniegu, lodu, błota, 
gorącego ŜuŜlu, substancji toksycznych, przemysłowych i medycznych oraz odpadów 
wielkogabarytowych. 
 
10. Zabrania się indywidualnego wywozu odpadów w miejsce nieprzeznaczone do ich 
składowania oraz spalania odpadów komunalnych z wyjątkiem odpadów biodegradalnych 
jeŜeli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. 
 
Odpady wielkogabarytowe 
 
11. Wywóz odpadów o duŜych rozmiarach tzw. wielkogabarytowych tj. zuŜyte materace, 
dywany, meble, wersalki i inne sprzęty domowego uŜytku będzie prowadzony w miarę 
potrzeb, na warunkach określonych z podmiotem uprawnionym. 
 
Odpady biodegradalne 
 
12. W przypadku braku moŜliwości gospodarczego wykorzystania odpadów biodegradalnych 
dopuszcza się gromadzenie ich w celu wywozu na zasadach określonych w Regulaminie. 
 
13. Właściciele nieruchomości o zabudowie rolniczej zobowiązani są do kompostowania w/w 
odpadów lub zagospodarowania na własnej posesji, aby ograniczyć składowanie ich wraz z 
pozostałymi odpadami. 
 
Odpady niebezpieczne 
 
14.Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone z ogólną masą odpadów komunalnych. 
15.Odbiór odpadów niebezpiecznych np. baterii, akumulatorów, zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie przez uprawniony podmiot. 
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                                                            Rozdział VI 
 

Gromadzenie nieczystości płynnych i ich usuwanie 
 

§ 6 
 
1. Do czasu podłączenia do sieci kanalizacyjnej , właściciele nieruchomości są zobowiązani 
posiadać zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. 
 2.Zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, w sposób uniemoŜliwiający przenikanie ich zawartości do gruntu. 
3.Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być 
wprowadzane do gruntu lub urządzeń wodnych w granicach gruntu stanowiącego własność 
wprowadzającego jeŜeli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 8 lipca 2004r. (Dz.U.Nr 168,poz.1763). 
4.Spełnienie warunków o których mowa w ust. 1 ocenia się na podstawie pomiarów jakości 
ścieków i gleby. Badania stanu i składu ścieków wykonuje się co najmniej raz na dwa 
miesiące, natomiast badanie gleb pod względem zawartości metali cięŜkich przeprowadza się 
raz na rok. 
5.W przypadku braku dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań ścieków i gleby, 
dopuszczających wprowadzanie ścieków do gleby i wód, ścieki powinny być wywoŜone do 
oczyszczalni ścieków na zasadach jakie obowiązują przy opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych. 
 
6. Zabrania się odprowadzania do rzek , potoków, rowów oraz na grunty sąsiednie ,   wody 
zuŜytej na cele bytowe i gospodarcze, ciekłych odchodów zwierzęcych z gnojowików, oraz 
ścieków przemysłowych. 
 

Rozdział VII 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
 

§7 
 
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków    .     
    ostroŜności zapewniających ludziom ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością 
    ze strony zwierząt , oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
    wspólnego uŜytku.  
2. Właściciele psów zobowiązani są do: 
   1) poddawania ich obowiązkowym szczepieniom ochronnym z moŜliwością                 
     udokumentowania tego faktu poprzez okazanie świadectwa szczepienia , 
   2) na terenach  otwartych prowadzenia psa na smyczy, przy czym psy agresywne lub duŜe  
     powinny mieć załoŜony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w   
     miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem , Ŝe pies ma załoŜony kaganiec   
     a właściciel ( opiekun)  ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego  
     zachowaniem .  
 
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny szkół, przedszkoli, placów  
    zabaw , piaskownic , terenów zielonych i innych obiektów uŜyteczności publicznej.        
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4. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przekazywania zwłok tych 
zwierząt , Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu  ,, HETMAN’’ Sp. z o.o.  z siedzibą 
Florianów 24 ,99-311 Bedlno,  zajmującym się usuwaniem i unieszkodliwianiem padłych 
zwierząt lub innym przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia z którymi gmina 
podpisze umowę na świadczenie takich usług . 
 
 

Rozdział VIII 
 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy 
 jej przeprowadzania 

 
§ 8 

 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty uŜyteczności publicznej, warsztaty, 
magazyny, budynki wielomieszkaniowe, gospodarcze, hale produkcyjne. 
  
2. Obowiązkową deratyzację zobowiązani są przeprowadzić właściciele nieruchomości 
zachowując dbałość o to, aby miejsca połoŜenia środków deratyzacji były oznakowane. 
3. Deratyzację przeprowadza się corocznie dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią. 
4. Wójt Gminy moŜe ustalić w drodze obwieszczenia dodatkowe terminy deratyzacji, gdy jest 
to uzasadnione stanem zagroŜenia sanitarnego. 
 
 

Rozdział IX 
 

Udokumentowanie obowiązków właścicieli nieruchomości oraz przepisy karne 
§ 9 

 
1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków pozbywania się zebranych 
    na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych ,zobowiązani 
    są na wniosek Wójta Gminy do okazania umowy oraz dowodów płacenia za wykonane 
    usługi wystawionych przez uprawnione podmioty  
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają  zasad i obowiązków zawartych w  
    ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz Regulaminie podlegają karze grzywny 
    zgodnie z art. 10, ust.2 a , cytowanej ustawy. 
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