UCHWAŁA NR XLVIII/416/2006
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasta Sieradza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art..41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116 poz.1203
Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457 Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza

Rada Miejska w Sieradzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Sieradza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/264/97 Rady Miejskiej Sieradza w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Sieradza z dnia 10 września 1997 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

załącznik do uchwały Nr XLVIII/416 /2006
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26.10.2006 r.
w sprawie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasta Sieradza.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIASTA SIERADZA
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasta Sieradza dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym przez Gminę Miasto Sieradz zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
słuŜących do uŜytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenach nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do uŜytku
publicznego, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych, bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku
publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy
Miasta Sieradza;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku;
7) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2.
Regulamin obowiązuje:
1) mieszkańców Gminy Miasta Sieradza oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy
Miasta Sieradza;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

właścicieli nieruchomości;
właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.;
wykonawców robót budowlanych;
przedsiębiorców uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej;
zarządców dróg;
zarządców ogródków działkowych;
organizatorów imprez o charakterze publicznym;
podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania opadów komunalnych stałych oraz
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a takŜe
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
§ 3.

UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) chów zwierząt – utrzymywanie zwierząt w celu uzyskania od nich określonych
produktów lub innych korzyści;
2) firma wywozowa – gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca posiadający
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;
3) frakcja mokra – stałe biodegradowalne odpady komunalne – odpady kuchenne
(np. resztki spoŜywcze, obierki) oraz odpady zielone (roślinne);
4) frakcja sucha - odpadów komunalnych – odpady komunalne, które mogą być poddane
recyklingowi lub odzyskane, w szczególności takie jak: opakowania z tworzywa
sztucznego, szkła, papieru, tektury, kartony po napojach np. tetrapak i inne tworzywa
sztuczne, papier, tektura, tekstylia, drewno, puszki, metal, gumy itp.;
5) hodowla zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia załoŜeń
dziedzicznych (genotypu) zwierząt, w których zakres wchodzi ocena wartości
uŜytkowej i hodowlanej zwierząt, selekcja i dobór osobników do kojarzenia
prowadzony w warunkach prawidłowego chowu;
6) nieczystości ciekłe – ścieki tj. wody zuŜyte na cele bytowe lub gospodarcze gromadzone
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
7) odpady komunalne – 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;
8) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach na odpady
(np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace itp.);
9) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych – odpady powstające
w gospodarstwach domowych uznane jako odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy
o odpadach (np. lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory,
zuŜyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne elementy, przeterminowane
środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, zuŜyte
opatrunki, oleje silnikowe oraz materiały zawierające azbest);
10) odpady opakowaniowe– odpady powstałe w gospodarstwach domowych z opakowań
z tworzyw sztucznych, opakowań z aluminium, opakowań ze stali, w tym z blachy
stalowej, opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła gospodarczego poza
ampułkami, opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

11) odpady pozostałe – odpady wytworzone w gospodarstwach domowych i nie
kwalifikujące się do grupy odpadów wymienionych w pkt 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 np.
ŜuŜle i popioły paleniskowe, pielucho – majtki, podpaski, środki higieny osobistej, itp.;
12) odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, tj. opady kuchenne, odpady zielone,
papier i tektura, tekstylia, drewno itp.;
13) odpady budowlane – odpady pochodzące z remontów i budów – gruz betonowy, gruz
ceglany, materiały i elementy ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
14) odpady zielone (roślinne) – odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach
zieleni wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z
targowisk, giełd i cmentarzy;
15) selektywna zbiórka odpadów – zbiórka odpadów segregowanych w miejscu ich
powstawania z podziałem na frakcję mokrą ulegającą biodegradacji oraz frakcję suchą z
moŜliwością wydzielenia surowców wtórnych, takich jak: szkło białe i kolorowe, plastik,
papier i metal;
16) urządzenia do zbierania odpadów komunalnych - pojemniki i kontenery zamykane,
kosze uliczne, a takŜe worki z tworzyw sztucznych lub materiałów biodegradowalnych,
wyłącznie do tego celu przeznaczonych;
17) właściciel nieruchomości – takŜe współwłaściciel, uŜytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu oraz inne
podmioty władające nieruchomością;
18) właściciele zwierząt domowych – właściciele zwierząt domowych, takŜe ich posiadacze i
opiekunowie;
19) zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków w układzie: wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a takŜe
budynek mieszkalny zawierający nie więcej niŜ 4 mieszkania lub zespół takich
budynków;
20) zabudowa rozproszona – tereny pozostałe, w tym rolne z istniejącą i planowaną
zabudową zagrodową;
21) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) – budynek mieszkalny zawierający więcej
niŜ 4 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z urządzeniami związanymi z ich
obsługą oraz zielenią i rekreacją przydomową.
22) zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach
leśnych;
23) zabudowa zwarta – tereny istniejących lub planowanych budynków i budowli
o róŜnych rodzajach uŜytkowania /zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wielorodzinna i mieszana, przemysłowa, magazynowo – składowa i letniskowa/ na
działkach tworzących zgrupowania nieruchomości;
24) zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
25) zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
26) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i
produkcyjnych, takie jak:
- koniowate,
- bydło,
- jeleniowate,
- drób w tym strusie,

- świnie,
- owce,
- kozy,
- pszczoły,
- zwierzęta futerkowe;
27) ZUiUOK – Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na
terenach słuŜących do uŜytku publicznego
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposaŜenie nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń słuŜących do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń i terenu wokół nich
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość jest wyposaŜona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w Regulaminie:
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami odrębnymi;
5) uprzątnięcie 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; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;
2. Błoto, śnieg i lód uprzątnięte z chodników wzdłuŜ nieruchomości naleŜy pryzmować na
chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem moŜliwości odpływu wody do kanalizacji
deszczowej w sposób nie zagraŜający istniejącej zieleni oraz nie utrudniający ruchu
pieszych i pojazdów.
3. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy naleŜy do
wykonawcy robót budowlanych
4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków
komunikacyjnych (na długości 15 metrów) naleŜy do obowiązków przedsiębiorców
uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej; błoto, śnieg i lód i inne
zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych,
naleŜy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający
zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasaŜerów.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych naleŜą do zarządu
drogi. Do zarządu drogi naleŜy takŜe:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
jeŜeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niŜ wymienione w ust. 1-5
naleŜą do gminy. Do obowiązków gminy naleŜy takŜe uprzątnięcie i pozbycie się błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeŜeli gmina pobiera opłaty z tytułu
postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i
pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do:
1) usuwania niezwłocznie z dachów i gzymsów śniegu, sopli i nawisów śniegu
stwarzających zagroŜenie dla uŜytkowników obiektów oraz przechodniów;
2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionej do uŜytku publicznego;
3) likwidowania śliskości na chodnikach połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości
w okresie mrozów i opadów śnieŜnych. Piasek i sól uŜyte do tego celu naleŜy usunąć
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się
stosowania popiołu i ŜuŜla;
4) systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do
budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia trawników i
dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów;
5) utrzymywania czystości i porządku na terenach działek niezabudowanych oraz na
zieleńcach w pasach drogowych bezpośrednio przyległych do nieruchomości w
szczególności poprzez koszenie trawników i dzikiej roślinności;
6) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych, sprzętu
domowego i innych przedmiotów zanieczyszczających i szpecących nieruchomość;
7) usuwania z terenu nieruchomości odpadów budowlanych, których nie wykorzystują na
potrzeby własne;
8) dbania o czystość i estetykę ścian budynków, ogrodzeń oraz innych urządzeń w
szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń napisów i
rysunków;
9) utrzymywania w naleŜytym stanie techniczno-porządkowym placów zabaw
przeznaczonych do wspólnego uŜytku;
10) dokonywania corocznie wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci;
11) utrzymywania ogrodzeń w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym.

§ 6.
1.

2.

Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami moŜe odbywać się w miejscu
wyznaczonym przez właściciela nieruchomości pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w
zbiornikach
bezodpływowych.
Zakazuje się wprowadzania ścieków powstających z mycia pojazdów bezpośrednio do
wód powierzchniowych, ziemi lub kanalizacji deszczowej.
§ 7.

Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
Właściciel moŜe dokonywać doraźnych napraw związanych z bieŜącą eksploatacją pojazdu w
obrębie nieruchomości, jeŜeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz
uciąŜliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3
Selektywna zbiórka odpadów
§ 8.
1. Na terenie Gminy Miasta Sieradza selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest
prowadzona z podziałem na frakcję mokrą i suchą z ewentualnym dalszym wydzieleniem
surowców wtórnych oraz na zbieraniu w wydzielonych miejscach innych odpadów
komunalnych (m. in. wielkogabarytów, odpadów budowlanych).
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem
ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych określonych w Regulaminie.
3. Szczegółowe warunki odbierania odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki
ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową, która jest zobowiązana do:
1) odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w
tym
równieŜ
powstających
w
gospodarstwach
domowych
odpadów
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
budowlanych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji;
2) ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
§ 9.
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się urządzenia do zbierania odpadów komunalnych
mogące stanowić własność:
1) Gminy Miasta Sieradza
2) firm wywozowych
3) właścicieli nieruchomości.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów u źródła stosuje się urządzenia do zbierania
odpadów komunalnych w zaleŜności od zabudowy:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) worki lub pojemniki – z przeznaczeniem na frakcję mokrą odpadów,
oznaczone napisem „Mokre”,

b) worki lub pojemniki – z przeznaczeniem na frakcję suchą odpadów, oznaczone
napisem „Suche”,
2) zabudowa wielorodzinna:
a) worki, pojemniki lub kontenery – z przeznaczeniem na frakcję mokrą,
oznaczone napisem „Mokre”,
b) worki, pojemniki lub kontenery – z przeznaczeniem na frakcję suchą odpadów,
oznaczone napisem „Suche”.
3. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj
odpadów na jaki są przeznaczone oraz numerem telefonu kontaktowego firmy
wywozowej.
§ 10.
1. Gmina Miasto Sieradz stwarza moŜliwość selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła,
tworzyw sztucznych i metali w ogólno dostępnych pojemnikach o następującej
kolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3) zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
4) Ŝółty z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne.
2. Poza kolorystyką pojemniki powinny być równieŜ oznaczone napisami określającymi
rodzaj odpadów na jaki są przeznaczone oraz numerem telefonu kontaktowego firmy
wywozowej.

Rozdział 4
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 11.
1. Odpady komunalne stałe powinny być zbierane w zamkniętych i szczelnych:
1) workach z tworzyw sztucznych lub materiałów biodegradowalnych, wyłącznie do
tego celu przeznaczonych,
2) pojemnikach lub kontenerach,
3) koszach ulicznych.
2. Najmniejsza objętość urządzeń do zbierania odpadów powinna uwzględnia liczbę
mieszkańców lub osób uprawnionych do korzystania z danej nieruchomości z
uwzględnieniem normatywnej ilości wytwarzanych stałych odpadów komunalnych na
obszarze miasta i cyklu wywozu.
3. Przyjmuje się normatywną ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego
statystycznego mieszkańca miasta w ciągu tygodnia w wysokości 30 l. Ponadto naleŜy
uwzględnić następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na kaŜdego ucznia (studenta) i pracownika;
2) dla przedszkoli – 3 l na kaŜde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych oraz przychodni – 50 l na kaŜde 10 m2 powierzchni
całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na kaŜdy punkt;
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l na kaŜdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 110 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na kaŜdych 10 pracowników;
8) dla szpitali, internatów, hoteli, zakładów karnych itp. – 20 l na jedno łóŜko;
9) dla ogródków działkowych – 20 l na kaŜda działkę w okresie od 1 marca do 31
października kaŜdego roku i 5 litrów poza tym okresem.
4. Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów)
z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, przy uwzględnieniu powyŜszych
norm.
5. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się
na podstawie zuŜycia wody, określonego na podstawie wskazań wodomierza, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody, wynikające
z odrębnych przepisów.
6. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych naleŜy ustawiać w miejscu specjalnie do
tego wydzielonym, na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się
wody i błota, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych.
7. Ustawienie pojemników lub kontenerów na stałe w pasie drogowym wymaga uzyskania
przez właściciela nieruchomości zgody zarządcy drogi.
8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości miejsca, w których
ustawione są urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz teren wokół tych
urządzeń.
9. Właściciele nieruchomości ponoszą koszty przygotowania i utrzymania miejsc
ustawienia urządzeń do zbierania odpadów.
10. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej
dostęp do urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w czasie i miejscu ustalonym
w umowie o odbiór odpadów, w sposób umoŜliwiający ich opróŜnienie bez naraŜania na
szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
11. Obowiązki określone w ust. 10 dotyczą takŜe dostępu do zbiorników bezodpływowych.
12. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia dezynfekowania pojemników
i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych co najmniej jeden raz
w okresie jesienno-zimowym oraz co najmniej dwa razy w okresie wiosenno-letnim, o
ile umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku
nie stanowi inaczej.
13. Do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych naleŜy
uŜywać środków dezynfekujących dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 12.
1. Zabrania się gromadzenia w koszach ulicznych, pojemnikach i kontenerach na odpady
komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i ŜuŜla, gruzu budowlanego, szlamów,
substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych, a w koszach ulicznych takŜe opadłych
liści i ściętej trawy.
2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych zarówno w urządzenia przeznaczonych do
gromadzenia, jak i na terenie otwartym oraz w lokalnych kotłowniach i paleniskach
domowych. Zakaz spalania odpadów komunalnych w lokalnych kotłowniach nie dotyczy
takich odpadów jak drewno, papier i tektura, o ile działania te nie powodują zakłóceń w
korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 5
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych
§ 13.
1. Powstające na terenach nieruchomości odpady zielone (roślinne) naleŜy zbierać oddzielnie.
2. Właściciele nieruchomości mogą dokonywać kompostowania odpadów ulegających
biodegradacji we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla otoczenia.
§ 14.
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być zbierane w wydzielonym miejscu w
sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości oraz wywoŜone z częstotliwością
uzgodnioną z firmą wywozową.
§ 15.
Odpady budowlane naleŜy zbierać w oddzielnych urządzeniach, a ich odbiór uzgodnić z firmą
wywozową. Dopuszcza się przekazanie tych odpadów osobom fizycznym i osobom prawnym
w przypadku wykorzystania ich na własny uŜytek zgodnie z powszechnie obowiązującym
prawem.
§ 16.
Odpady pozostałe naleŜy zbierać w urządzeniach przeznaczonych na frakcję mokrą odpadów
komunalnych.

§ 17.
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny moŜna przekazywać do punktów zbierania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaŜy sprzętu, których adresy
będą corocznie podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez ogłoszenie na
stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń) lub
firmie wywozowej.
§ 18.
Przeterminowane leki naleŜy przekazywać do przychodni lub aptek, uczestniczących w ich
zbiórce, których adresy będą corocznie podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na
tablicach ogłoszeń).
§ 19.
1. Stałe odpady komunalne naleŜy usuwać z częstotliwością dostosowaną do ilości
wytwarzanych odpadów oraz zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarnohigienicznego i estetycznego nieruchomości, nie rzadziej jednak niŜ:
1) zabudowa jednorodzinna:

a) frakcja mokra oraz odpady zmieszane (niesegregowane) - raz na tydzień,
b) frakcja sucha - raz w miesiącu;
2) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) i placówki handlowo-usługowe:
a) frakcja mokra oraz odpady zmieszane (niesegregowane) - raz w tygodniu, a w
okresie podwyŜszonej temperatury powyŜej 20 oC - co najmniej dwa razy w
tygodniu,
b) frakcja sucha - co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. Nieczystości ciekłe naleŜy usuwać z częstotliwością i w sposób gwarantujący, Ŝe nie
nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, wynikający z jego przepełnienia, mogący
powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód.
§ 20.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z firmami
wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania firmom wywozowym informacji
niezbędnych dla ustalenia treści umowy o odbiór odpadów komunalnych oraz opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania i okazywania osobom
upowaŜnionym do kontroli, umowy zawartej z firmą wywozową oraz dowodów płacenia
za odbieranie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych; właściciele
nieruchomości muszą posiadać dokumenty potwierdzające korzystanie z usług firm
wywozowych za ostatnie 12 miesięcy.
4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług firm
wywozowych przez okazanie umowy, o czym mowa w ust. 3, obowiązek odbierania
odpadów lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych przejmie odpłatnie Gmina
Miasto Sieradz, która zorganizuje odbieranie odpadów, ustalając stawkę opłat.
§ 21.
Na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach,
placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych
do tego celu.
§ 22.
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposaŜenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na
odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby WC – w przypadku imprez
organizowanych na terenach otwartych nie mniej niŜ jedno WC na 250 osób;
2) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
§ 23.
Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych gromadzone są w gospodarstwach
domowych selektywnie w sposób uniemoŜliwiający ich negatywny wpływ na środowisko
zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 24.
Odpady o których mowa w §§ 17,18 i 23 moŜna równieŜ przekazywać do tzw. punktów
mobilnych zorganizowanych przez ZUiUOK.
§ 25.
JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe odpady inne niŜ komunalne, to muszą być
zbierane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w
odrębnych przepisach.

Rozdział 6
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów
§ 26.
1. Określony w niniejszym Regulaminie system gospodarowania odpadami komunalnymi
z wydzieleniem frakcji mokrej z masy odpadów komunalnych stwarza warunki
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niŜ 75 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
2) do 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niŜ 50 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
3) do 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niŜ 35 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
2. Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania, Gmina Miasto Sieradz realizuje takŜe określając wymagania dla
przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
określając sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji w zezwoleniu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Rozdział 7
Inne wymagania i postanowienia wynikające z gminnego planu gospodarki
odpadami
§ 27.
1. Gmina Miasto Sieradz, wypełniając obowiązek ustawowy, wspólnie z innymi gminami
w ramach działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto czysta Gmina” buduje
Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w PraŜuchach
Nowych gm. Ceków.

2. Z dniem 1 stycznia 2007 roku
1) Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miasta Sieradza naleŜy
przekazywać do ZUiUOK, Orli Staw 2, gmina Ceków Kolonia,
2) Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Miasta Sieradza zawierające
a) frakcję suchą - naleŜy przekazywać do ZUiUOK,
b) frakcję mokrą - naleŜy przekazywać do ZUiUOK.
3) Odpady roślinne zbierane z terenu Gminy Miasta Sieradza naleŜy przekazywać do
ZUiUOK.
4) Odpady wielkogabarytowe zebrane z terenu Gminy Miasta Sieradza naleŜy
przekazywać do ZUiUOK.
5) Odpady budowlane z remontów zebrane z terenu Gmin Miasta Sieradza naleŜy
przekazywać do ZUiUOK.
6) Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych zebrane selektywnie z terenu Gminy
Miasta Sieradza naleŜy przekazywać do ZUiUOK.
3. Ust. 2 znajduje swoje zastosowanie z dniem oddania do uŜytku stacji przeładunkowej
odpadów komunalnych w rejonie Sieradza. Do tego czasu niesegregowane odpady
komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
Inne rodzaje odpadów wymienione w § 27 powinny być przekazywane do instalacji
spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami.
§ 28.
Górne stawki opłat ponoszone przez właściciela nieruchomości za odbiór odpadów
komunalnych (skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nie prowadzą selektywnej
zbiórki odpadów) będą określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu.

Rozdział 8
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych mające na celu ochronę przed zagroŜeniem
lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
uŜytku publicznego
§ 29.
Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. JeŜeli zwierzę nie jest naleŜycie
uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym
gdzie nie moŜna wykluczyć samodzielnego wydostania się zwierzęcia z tego terenu, powinno
pozostawać pod stałym dozorem opiekuna.

§ 30.
1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt;
2) nie były uciąŜliwe dla innych osób;
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.

§ 31.
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy:
1) dokonanie rejestracji w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie 14 dni od daty nabycia
zwierzęcia;
2) umieszczenie w widocznym miejscu przy obroŜy psa numerka ewidencyjnego
otrzymanego po zarejestrowaniu;
3) posiadanie świadectw szczepienia psa przeciwko wściekliźnie;
4) zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec moŜliwości wydostania się
psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej;
5) usuwanie niezwłocznie odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez psy
i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zieleni; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających
z psów – przewodników.
2. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia
psa na smyczy lub kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy –
na smyczy i w kagańcu. PowyŜsze zasady obowiązują takŜe w budynkach
wielorodzinnych, w pomieszczeniach wspólnego uŜytku takich jak: windy, korytarze,
klatki schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator dopuścił
wprowadzanie zwierząt.
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałoŜonym kagańcem, jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma
moŜliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
4. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone jedynie na terenie nieruchomości
odpowiednio oznakowanej i ogrodzonej w sposób uniemoŜliwiający opuszczenie jej przez
psa i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
5. Psy lub inne zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane
będą jako bezdomne, będą wyłapywane i doprowadzane do Punktu Przetrzymywania
Zwierząt lub do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Właściciele pochwyconych psów
będą mogli je odebrać w ciągu 14 dni po opłaceniu kosztów pochwycenia, dowozu i
utrzymania w okresie pobytu w punkcie zatrzymania.
6. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Prezydenta
Miasta Sieradza.
7. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uŜytkowych zobowiązani
są uniemoŜliwić wydostanie się ich z pomieszczenia.
8. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodów
zoologicznych.
9. Szczepienia ochronne zwierząt określają odrębne przepisy.
10. Zasady przewoŜenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają podmioty
świadczące te usługi.

§ 32.
Zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela do obiektów
uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak
schroniska, lecznice, wystawy itp.; nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników;

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci, plaŜ, kąpielisk, boisk szkolnych i sportowych, ogródków
przedszkolnych, a takŜe na inne nieruchomości o ile ich właściciel wprowadził taki zakaz
i umieścił go w widocznym miejscu;
3) utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach budynków wielorodzinnych
w ilościach stwarzających uciąŜliwość dla zamieszkujących w nich ludzi,
w szczególności prowadzenia hodowli i chowu psów oraz kotów.

Rozdział 9
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 33.
1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących
obszarach Gminy Miasta Sieradza:
1) terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej;
2) osiedlach o zabudowie wielorodzinnej;
3) terenach uŜyteczności publicznej;
4) terenach rekreacyjnych.
2. Zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich w pasach drogowych, boiskach szkolnych i
sportowych, w parkach oraz na innych terenach zielonych słuŜących do uŜytku
publicznego.
§ 34.
Dopuszcza się moŜliwość utrzymania drobiu lub królików do 10 szt. na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem, Ŝe zostały spełnione wymogi,
o których mowa w § 35.
§ 35.
1. Na innych terenach niŜ te, o których mowa w § 33, dopuszcza się moŜliwość chowu
lub hodowli oraz utrzymania zwierząt pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno
-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt,
określonych w przepisach prawa, a w szczególności:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków
bytowania i opieki zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu
fizjologicznego zwierzęcia;
2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości
w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych,
wód podziemnych oraz powietrza;
3) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla otocznia (hałas
i odory) oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów i itp.;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych;
2. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi
publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a takŜe od podwórza
i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (park, mur, krzewy) o wysokości co najmniej

3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad
pobliskim terenem.
§ 36.
Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek:
1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń;
2) przekazywania padłych na terenie miasta zwierząt za pośrednictwem specjalistycznej
firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.

Rozdział 10
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 37.
1. W przypadku pojawienia się gryzoni, w celu uniknięcia powstaniu chorób zakaźnych
zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niezwłocznego przeprowadzania deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń
nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze,
pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy naleŜy uŜywać preparatów (trutek) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej
toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. NiezaleŜnie od zobowiązania wynikającego z ust. 1, właściciele nieruchomości w
zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są wykładać trutkę dwukrotnie w ciągu roku:
I termin – marzec – kwiecień, II termin wrzesień – październik, w ilości i według instrukcji
stosowania danego.
5. Szczegółowe terminy przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej
zasięgiem teren całego miasta określa Prezydent Miasta w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu i podaje do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 38.
Kontrolę, nadzór i egzekwowanie przepisów uchwały powierza się w szczególności StraŜy
Miejskiej w Sieradzu oraz Wydziałowi Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
§ 39.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie
z art. 10 ust 2 i ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

