
UCHWAŁA NR XXIV/128/2012
RADY GMINY SKOMLIN

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Skomlin 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/79/2008 Rady Gminy Skomlin z dnia 01.02.2008r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 
718). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Siwik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/128/2012 

Rady Gminy Skomlin 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14; 

2) papieru i tektury; 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

4) tworzyw sztucznych; 

5) szkła; 

6) opakowań wielomateriałowych; 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

11) zużytych opon; 

12) odpadów zielonych; 

13) metali; 

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji. 

2. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów o których 
mowa w ust. 1. 

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 
warsztatami mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania 
powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z wyłączeniem pali, olejów 
i smarów. 

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów (l); 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 
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4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 

5) pojemniki o pojemności od 1,5 m3; 

6) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5m3; 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 l. 

2. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą. 

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie 
i konserwacji. 

§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 2 osób - w rozmiarze 80 l; 

2) do 3 osób – w rozmiarze 120 l; 

3) od 4 do 7 osób – w rozmiarze 240 l; 

4) powyżej 7 osób – w rozmiarze 240 l + 120 l. 

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 2 osób - w rozmiarze 80 l; 

2) do 3 osoób – w rozmiarze 120 l; 

3) od 4 do 7 osób – w rozmiarze 240 l; 

4) powyżej 7 osób – w rozmiarze 240 l + 120 l. 

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie 
nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu; 

2) szkło – zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę 
przedsiębiorcy – raz na trzy miesiące; 

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – zbierać i gromadzić 
w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz na trzy 
miesiące; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony – odbierane będą 
sprzed posesji – raz w roku lub we własnym zakresie można będzie przekazywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) przeterminowane leki – przekazywać do odpowiednich pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach 
na terenie gminy (punkt przy Urzędzie Gminy Skomlin, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych) - dwa razy w roku; 

6) zużyte baterie i akumulatory - zbierać i przekazywać do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu 
ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy lub zbierać w indywidualnych pojemnikach 
i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy - dwa razy w roku; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz chemikalia – wywozić bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

§ 8. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów zobowiązani są do wystawienia pojemników przed 
posesję lub zapewnienia przedsiębiorcy swobodnego dostępu do miejsc gromadzenia odpadów. 
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§ 9. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się urządzeń do gromadzenia nieczystości. 

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie 
odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi 
zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia. 

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla 
człowieka lub zwierzęcia. 

3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym 
opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić im należyty dozór. 

4. Właściciele są zobowiązani do usuwania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta domowe. 

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

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 12. 1. Dopuszcza się na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości. 

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 13. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Skomlin jako obszar podlegający obowiązkowi 
przeprowadzenia deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w terminach wynikających 
z potrzeb, w szczególności w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i jesieni. 
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