UCHWAŁA NR XXXIX/522/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, zm. poz. 1020, 1250, 1920) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
zm. poz. 1579, 1948), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/382/16 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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Załącznik

do

Rady

Uchwały

Nr

Miejskiej

XXXIX/522/17
w Pabianicach

z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na terenie
Miasta Pabianic
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę powstających na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych poprzez selektywne gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” na terenie swoich
nieruchomości do czasu ich odbioru przez obsługującego miasto przedsiębiorcę.
2. „U źródła” właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę:
1) szkła opakowaniowego;
2) odpadów ulegających biodegradacji;
3) „surowców suchych” (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe).
3. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
i zbędne leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, zużyte oleje, opakowania szklane, papier,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, właściciele nieruchomości mogą również
przekazywać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej
6 w Pabianicach, zwanego dalej PSZOK.
4. Przeterminowane i zbędne leki oraz zużyte baterie właściciele nieruchomości mogą również przekazać
do wskazanych przez miasto stałych punktów ich przyjmowania.
§ 3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco, w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób
utrudniający korzystanie z tych części.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie, kiedy prowadzone jest
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające
ścieki nie są odprowadzane do gleby.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się w przypadku,
gdy zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z Regulaminem.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników oraz ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Określa się następujące średnie ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu
tygodnia:
1) 30 litrów - na każdą osobę dla nieruchomości, na której odpady komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny;
2) 3 litry - na każdą z osób pracujących/uczęszczających do szkół, przedszkoli, żłobków;
3) 5 litrów - na każdą z osób zatrudnioną poza handlem i usługami;
4) 10 litrów - na każdą z osób zatrudnioną w handlu i usługach;
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5) 20 litrów - na każdą osobę dla nieruchomości, na której odpady komunalne zbierane są w sposób
selektywny;
6) 20 litrów - na jedno łóżko/miejsce w szpitalach, internatach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej,
7) 20 litrów - na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku;
8) 20 litrów - dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne (dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu);
9) 120 litrów - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, np. smażalnie, ogródki piwne itp.
2. Dla nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób zmieszany
(niesegregowany) ustala się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o min. pojemności
120 litrów, oznaczone kolorem zielonym.
3. Dla nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane i odbierane
selektywny ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

są

w sposób

1) w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej pozostałej, niezamieszkałej oraz nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekracyjno-wypoczynkowe – pojemniki o min. pojemności od 0,12 m³ (120 l),
2) w zabudowie wielorodzinnej „wysokiej” – pojemniki o min. pojemności od 0,24 m³ (240 l).
4. W zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności
od 1,1 m³ na odpady opakowaniowe ze szkła oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – tzw.
„gniazda do selektywnej zbiórki odpadów” (z zastrzeżeniem, że będą one ustawione na terenie, do którego
wspólnota/administrator/zarządca posiada tytuł prawny). Jednocześnie dopuszcza się dodatkową segregację
odpadów opakowaniowych ze szkła oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.
5. Przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:
1) żółty – z przeznaczeniem na surowce suche;
2) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
3) pomarańczowy – z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe mieszane (białe + kolorowe);
4) zielony – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;
5) biały - z przeznaczeniem na opakowania ze szkła białego w „gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów”
na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej;
6) zielony - z przeznaczeniem na opakowania ze szkła kolorowego w „gniazdach do selektywnej zbiórki
odpadów” na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej;
7) siatka – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe typu PET w „gniazdach do selektywnej zbiórki
odpadów” na terenach zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej.
5. W przypadku nieruchomości, do których nie jest możliwy dojazd sprzętem specjalistycznym do
opróżniania pojemników, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności min. 60 litrów, oznaczonych
napisami określającymi rodzaj odpadów, na które są przeznaczone.
6. Wymagana pojemność i ilość pojemników na nieruchomości odpowiadać musi iloczynowi liczby
mieszkańców i średniej ilości wytwarzanych odpadów określonej w §5 ust. 1, przy uwzględnieniu
częstotliwości odbioru określonej w §7 ust.1.
7. Na drogach publicznych ustala się usytuowanie koszy na odpady o minimalnej pojemności 20 litrów.
§ 6. 1. Pojemniki do zbiórki odpadów należy umieścić na terenie nieruchomości, której służą. Właściciel
nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez
ich mycie oraz prowadzenie bieżących konserwacji i napraw.
2. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy zapewnia w pasie drogi,
niezbędną do utrzymania czystości i porządku, ilość koszy ulicznych oraz ich opróżnianie z częstotliwością
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, ustawiając kosze uliczne przy głównych ciągach ulicznych, a w
szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego.
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3. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z posesji prywatnych oraz obiektów
działalności gospodarczej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla zabudowy jednorodzinnej:
a) 1 raz na tydzień - w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów;
b) 1 raz na 2 tygodnie – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki;
2) dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej: 2 razy na tydzień;
3) dla zabudowy wielorodzinnej pozostałej: 1 raz na tydzień;
4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
tydzień

1

raz

na

5) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku: 1 raz na 4 tygodnie.
2. Odpady komunalne, w tym również zebrane selektywnie, należy gromadzić w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach, zgodnie z zapisami §5 regulaminu. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wystawić
pojemniki celem ich opróżnienia w miejsce dostępne dla wyłonionego w przeprowadzonym przez miasto
przetargu przedsiębiorcy odbierającego odpady, zgodnie z kalendarzem odbioru odpadów.
3. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby przez
właścicieli nieruchomości.
4. Szczegółowy sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz sposób
i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do
użytku publicznego określa załącznik do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 8. Nieczystości płynne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z terenu
nieruchomości z częstotliwością odpowiednią dla ilości powstałych nieczystości i pojemności posiadanego
zbiornika. Wyliczenia ilości powstałych nieczystości płynnych dla danej nieruchomości, dokonuje się
w oparciu o normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca na dobę wynikające z Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz.U. z 2002 Nr 8 poz.70).
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 9. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów komunalnych poza pojemnikami, w tym
porzucania ich w przydrożnych rowach, lasach, terenach niezabudowanych, nad brzegami cieków wodnych
i tym podobnych miejscach.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10. 1. Do obowiązków osób utrzymujących (właścicieli, opiekunów) zwierzęta domowe, należy
sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla
otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest
zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad oraz
z uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminach dotyczących tych miejsc:
1) psy należy wyprowadzać na smyczy, a psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce,
a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt dodatkowo w kagańcu,
chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (drogi
polne, tereny niezamieszkane, itp.) tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, chyba że, ze względu
na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione, a osoba z którą
przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej
właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji;
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 11. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla własnych potrzeb.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych
z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji, podlegają kanały i węzły cieplne, kanały sanitarne i ogólnospławne,
studzienki przyłączy kanalizacyjnych oraz korytarze piwniczne, pomieszczenia gospodarcze i miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.
2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzać dwa razy w ciągu roku w terminach: od 15 kwietnia do
15 maja oraz od 15 września do 15 października.
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3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stanowiącej zagrożenie sanitarne, określone zostaną
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wykonaniem deratyzacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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