Załącznik
do Uchwały Nr XXX/162/2017
Rady Gminy Łaziska
z dnia 17 listopada 2017 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ŁAZISKA
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§1
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a odbierający odpady komunalne do odbierania następujących rodzajów
odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastrzeżeniem pkt 2-14,
2) papier i tektura,
3) szkło,
4) tworzywa sztuczne,
5) metale,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) przeterminowane leki,
8) chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) zużyte opony,
14) odpady zielone ulegające biodegradacji.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i
gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji na następujące frakcje:
a) papier – w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” ,
b) szkło – w skład której wchodzą odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego
oznaczonych napisem „Szkło”.
c) metale i tworzywa sztuczne – w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w
pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
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d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (z ogrodów,
terenów zieleni) – kompostowanie, a o ile nie jest to możliwe zbieranie w pojemnikach
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
e) frakcja mokra – w osobnym pojemniku, o którym mowa w § 4 pkt 1-4.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością
określoną w rozdziale 3.
4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie
oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie apteki i placówek służby zdrowia.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w
przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na
terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i
usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
7. Papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w workach foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał
ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi
należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i
specjalnie oznakowanych pojemnikach, z tym, że za budynki wielolokalowe uznaje się
budynki, w których znajduje się cztery lub więcej lokali mieszkalnych.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany przed teren
nieruchomości, z której pochodzi w terminach określonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu i czasie
wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
10. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych,
w tym odpadów kuchennych (obierek, resztek warzyw i owoców, skorupek jaj, łupin
orzechów, resztek jedzenia natury roślinnej, fusów po kawie i herbacie wraz z papierowym
filtrem) i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście,
trociny, kora drzew, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego
zbierania odpadów.
11. Przeterminowane leki, chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony powstałe na terenie
nieruchomości w gminie Łaziska mogą być dostarczane do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Łaziskach (adres: Łaziska 62, 24-335 Łaziska).
§2
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i z innych części
nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
10 godzin od pojawienia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w
miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie
przez gminę.
§3
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
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2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do
tego przeznaczonych,
2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§4
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l,
5) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l,
6) worki z folii LDPE w odpowiednich kolorach i pojemności od 60 do 120 l tj.
a) worek niebieski – frakcja „papier”,
b) worek zielony - frakcja „szkło”,
c) worek żółty – frakcja „metale i tworzywa sztuczne”,
d) worek brązowy – frakcja „bio”.
§5
Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, jeżeli z tego
pojemnika korzysta:
1) do 20 włącznie osób – w rozmiarze 1100 l,
2) powyżej 20 osób do 35 włącznie osób – w rozmiarze 2 x 1100 l,
3) powyżej 35 osób – w rozmiarze 3 x 1100 l.
§6
1. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy umieszczać na terenie
nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio
przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym posiadającym równą i
utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.
2. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności
poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w
szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz na pół roku.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§7
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości raz na miesiąc, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich
wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki
tej frakcji odpadów co najmniej jeden raz w roku.
Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki
tej frakcji odpadów co najmniej jeden raz w roku.
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego mają obowiązek opróżniać pojemniki na odpady z częstotliwością zapobiegającą
ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Gmina obowiązana jest opróżniać kosze znajdujące się przy przystankach komunikacyjnych z
częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§8
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości z częstotliwością określoną w ust. 2, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na pół roku.
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy
Łaziska na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§9
W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania
obejmujące:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców gminy Łaziska.
2. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Łaziska systemem selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych.
4. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie
procesom odzysku i unieszkodliwiania.
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5. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i
poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania.
6. Intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących zapobieganie powstawania
odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.
Rozdział 5.
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. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt
w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach.
3. Osoby utrzymujące gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów uznawanych za agresywne w rozumieniu odrębnych przepisów mogą
być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
5. Osoba utrzymująca zwierzę domowe jest zobowiązana do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 11
1. Na terenie gminy zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.),
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych chów tych zwierząt dopuszczalny jest wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasu, odorów,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie,
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i
innych miejscach publicznych.
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 12
1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji:
1) obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego;
2) obiekty użyteczności publicznej;
3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt;
4) obiekty handlowe i usługowe;
5)
magazyny;
6) zakłady żywienia zbiorowego.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na okres od 1 do 31
października.
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