UCHWAŁA Nr LIII/528/06
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 27 października 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Andrespol
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: 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, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.
2008, zm. z 2006r. Nr 144, poz.1042) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol w
następującym brzmieniu:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
ANDRESPOL
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Andrespol.
§ 2.
1. Regulamin obowiązuje:
a/ właścicieli i zarządców nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie Gminy Andrespol;
b/ przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami;
c/ wykonawców robót budowlanych;
d/ organizatorów imprez o charakterze publicznym;
e/ zarządców dróg;
f/ właścicieli punktów handlowych, usługowych, parkingów, obiektów sportowych, oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
g/ przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
h/ wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy Andrespol oraz z terenów
użytku publicznego;
§ 3.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, inne podmioty władające nieruchomościami, mające obowiązek realizować
obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
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- na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy
robót budowlanych;
- jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd
nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeśli zarząd nie został wybrany;
2. ustawie - ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks
jednolity: Dz.U. z 2005r , Nr 236, poz.2008);
3. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
4. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne,
które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych
pojemnikach;
5. odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów
i budów;
6. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
7. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
8. odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny;
9. odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem,
leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem
badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
10. odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
11. posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną) z
wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
12. zbieraniu odpadów komunalnych – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
13. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
14. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
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15. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
16. sieci kanalizacyjnej - rozumie się przez to sieć przewodów kanalizacyjnych, wraz z
uzbrojeniem i urządzeniami, którą są odprowadzane ścieki komunalne;
17. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi
jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, ważne
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
c/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
18. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
19. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki
morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do
trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
20. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki,
gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich;
21. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;
22. terenach publicznych - rozumie się przez to tereny ogólnodostępne służące zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców, na przykład: ulice, parki;
23. punktach selektywnego gromadzenia odpadów – rozumie się przez to miejsca, w których
ustawione są pojemniki ogólnodostępne przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
24. selektywnej zbiórce odpadów komunalnych u źródła – rozumie się przez to segregowanie
odpadów w miejscu ich powstawania oraz umieszczanie wysegregowanych odpadów w
urządzeniach do zbierania odpadów;
25. urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to pojemniki,
kontenery a także worki z tworzyw sztucznych lub z materiałów biodegradowalnych;
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w
miejscach publicznych
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§ 4.
1. Właściciel i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do:
a/ utrzymania na ich terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego;
b/ utrzymywania w należytym porządku części wspólnych użytkowanych budynków, np. klatek
schodowych, korytarzy;
c/ niezwłocznego usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli
i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób
widoczny tego miejsca;
d/ uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do
użytku publicznego;
e/ uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż
nieruchomości w tym również likwidowanie powstałych gołoledzi poprzez posypywanie ich
powierzchni piaskiem, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącej dla pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast
innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb. Piasek użyty do tych celów
należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zabrania się zgarniania śniegu,
lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że
ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się
odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.
4. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
5. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych w miejscach, które nie zostały do
tego celu wyznaczone.
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów
mechanicznych. Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji regulują przepisy
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. z
2005r. Nr 25, poz. 202).
7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznaczenia nieruchomości poprzez umieszczenie w
widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości
nadanym przez Urząd Gminy w Andrespolu i nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny
wygląd.
§ 5.
1. Na terenie Gminy Andrespol, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania
się:
a/ spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
b/ stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia błota, śniegu i lodu;
c/ niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw,
urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń,
urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania
trawników oraz zieleńców;
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d/ umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
e/ zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
f/ indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
g/ indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
h/ wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych
i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
i/ zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania
odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy
drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z zm.);
j/ sadzenia drzew i krzewów poza granicą swojej nieruchomości a w szczególności w pasie
drogowym bez uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem drogi;
Rozdział 3
Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości
ciekłych.
§ 6.
1. Właściciele i zarządcy nieruchomości w celu zapewnienia utrzymania na ich terenie czystości i
porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego mają obowiązek:
a/ wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, kontenerów lub worków służących
do zbierania odpadów komunalnych w drodze umowy z firmą wywozową lub innym przedsiębiorcą
– poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od firmy wywozowej;
b/ dostosowanie ilości pojemników do liczby osób stale lub czasowo przebywających na terenie
nieruchomości uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości;
c/ utrzymywania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w takim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników;
d/ utrzymywania w czystości miejsc ustawienia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych;
e/ podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
f/ dostosowania wielkość zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na terenie nieruchomości;
§ 7.
1. Odpady stałe winny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach, kontenerach lub workach do
tego celu przeznaczonych.
2. Pojemniki służące do zbierania odpadów
od 0,06 m3 do 5 m3 a kontenery od 5 m3 do 36 m3.

komunalnych

mogą

mieć

objętość

3. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić
nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników.
4. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania
odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
§ 8.
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1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach,
placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do
tego celu.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o
objętości od 20 l do 50 l oraz ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do przepełnienia.
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podmiotu, któremu zlecono zagospodarowanie i
utrzymywanie miejsc przystankowych.
§ 9.
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do
urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w
sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 10.
1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
późn. zm./.
2. Właściciele nieruchomości ponoszą koszty przygotowania i utrzymania miejsc ustawienia
urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.
§ 11.
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, szlamów,
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z
działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
4. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren nieruchomości, w tym również użytku
publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych lub
wykorzystywania w rolnictwie o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Rozdział 4
Zasady zbierania i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 12.
1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne (odpady pochodzące
z działalności gospodarczej), to muszą być one zbierane w sposób wyodrębniony. Zasady
gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy. Obowiązek ten dotyczy także
nieczystości ciekłych pochodzących z działalności gospodarczej z wyjątkiem ścieków bytowych.
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2. Odpady komunalne wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy
odbierającemu odpady.
3. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w workach lub
kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na
terenie nieruchomości i usuwa niezwłocznie, w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową.
4. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, muszą być
umieszczone w oddzielnych pojemnikach, hermetycznie zamkniętych oraz oznakowanych w sposób
jednoznacznie określający ich zawartość, niedostępnych dla osób niepowołanych. Szczegółowe
zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.
§ 13.
1. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady
roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania jednostce wywozowej. Z
obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujące kompostowania odpadów
roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby w sposób nie powodujący uciążliwości dla
środowiska, bądź używający drewna do celów energetycznych.
2. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i
urządzeniami, w terminie od 15 października do 30 listopada, jeśli spalanie to nie narusza
odrębnych przepisów.”
3. Zapis w ust.2 nie dotyczy nieruchomości, na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów ulegających biodegradacji.
§ 14.
1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się powstałych
na terenach nieruchomości odpadów komunalnych są zobowiązani do zawierania umów z firmami
wywozowymi na odbiór odpadów, z uwzględnieniem średnich ilości stałych odpadów
komunalnych, określonych w rozdziale 7 Regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do
odbioru odpadów komunalnych:
a/ w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu,
b/ w ciągu 1 miesiąca dla obiektów nowo oddawanych do użytku.
3. Właściciele nieruchomości, na terenie, której jest prowadzona działalność gospodarcza są
zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi
przedsiębiorcy informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości, na których mieszkają lub przebywają ludzie mają obowiązek
przyłączenia na własny koszt nieruchomości nie wyposażonej w przydomową oczyszczalnię
ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej:
a/ w terminie 2 lat od daty wejścia w życie regulaminu,
b/ w terminie 2 lat od daty oddania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
§ 16.
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1. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani w
terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie regulaminu do zawarcia z podmiotem uprawnionym
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni
przydomowej.
§ 17.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług podmiotów
uprawnionych w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez okazanie umowy i dowodów wpłat za te usługi na żądanie uprawnionej
osoby posiadającej właściwe upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Andrespol.
2. Właściciele nieruchomości, którzy do oczyszczania pochodzących z terenów nieruchomości
nieczystości ciekłych zastosowali przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do
udokumentowania:
a/ spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni
ścieków określonych w przepisach odrębnych przez okazanie decyzji o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków dla oczyszczalni
wykonanych do końca 2001 r., lub zgłoszenia jej Wójtowi Gminy Andrespol dla oczyszczalni
wykonanych po 1 stycznia 2002 r.;
b/ częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych powstających w
wyniku procesu oczyszczania ścieków;
3. Dokumenty potwierdzające wykonanie powyższych usług powinny być przechowywane przez
okres 1 roku od daty wystawienia i udostępniane na życzenie osoby kontrolującej.
4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług firm
wywozowych przez okazanie umowy i dowodów wpłat, obowiązek odbierania odpadów lub
opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmie odpłatnie Gmina, która zorganizuje odbieranie
odpadów ustalając stawkę opłat wyliczona według zasad określonych w § 23.
§ 18.
1. Organizator imprezy o charakterze masowym zobowiązany jest do:
a/ wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
b/ zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opróżnienie i uprzątniecie niezwłocznie po zakończeniu imprezy,
c/ uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 24
godzin;
d/ oczyszczenie terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie
spowodowane imprezą).
Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości
§ 19.
1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do
ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
a/ 1 raz na 2 tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej;
b/ 1 raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych;

8

2. Odpady budowlane, wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zielone z pielęgnacji ogrodów będą
odbierane na indywidualne zgłoszenie i usunięte w terminie uzgodnionym z firmą wywozową lub z
innym przedsiębiorcą prowadzącym instalację ich przerobu.
3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników
powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.
4. Częstotliwość i terminy odbioru odpadów stałych z poszczególnych nieruchomości określa
umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
na prowadzenie tego rodzaju działalności.
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na
podstawie osobistego lub telefonicznego zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji;
7. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego obszarze gminy Andrespol ustala się:
a/ na przystankach komunikacji publicznej – nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu:
b/ na pozostałych terenach w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku;
8. Niezależnie od częstotliwości opróżniania określonej w ust.7, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię.
9. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są
zobowiązani usuwać odpady codziennie.
Rozdział 6
Selektywna zbiórka odpadów
§ 20.
1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych
zasad pozbywania się odpadów komunalnych, określonych w Regulaminie.
3. Jednostki wywozowe są zobowiązane do odbioru selektywnie zebranych rodzajów odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym powstających w gospodarstwach domowych
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
4. Zasady selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbioru
określa umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką wywozową.
5.. Właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego zbierania odpadów
zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
opakowaniowymi /Dz. U. Nr 219, poz.1858/.
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§ 21.
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości lub podmiot prowadzący
działalność gospodarczą stosuje pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w
niniejszym Regulaminie z tym, że pojemniki te powinny być utrzymane w następującej
kolorystyce:
a/ niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę;
b/ biały – z przeznaczeniem na szkło białe;
c/ zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
d/ żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
e/ brązowy – z przeznaczeniem na odpady organiczne;
f/ czerwony – z przeznaczeniem na baterie i akumulatory;
g/ czarny – z przeznaczeniem na odpady remontowe;
h/ srebrzystoszary – z przeznaczeniem na metale;
2. Poza napisami określającymi rodzaj odpadów, pojemniki i worki winny być również oznaczone
nazwą i numerem telefonu kontaktowego do firmy wywozowej zajmującej się ich opróżnianiem.
3. Dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki przez właściciela nieruchomości w
oznakowanych workach z tworzyw sztucznych z zachowaniem odpowiednich oznaczeń
przywołanych w ust.1 i 2 pod warunkiem, że firma wywozowa, z którą właściciel podpisze umowę,
wyrazi zgodę na odbiór odpadów w takiej formie.
4. Do zaopatrzenia właściciela nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki, o których mowa w
ust. 3 zobowiązuje się firmę wywozową w ramach kosztów wywozu określonych w umowie.
5. W zabudowie wielomieszkaniowej do gromadzenia odpadów w sposób selektywny stosuje się
pojemniki zbiorcze z zachowaniem warunków określonych w ust. 2.
§ 22.
1. Gmina jest zobowiązana ustawić w miejscach publicznych (tzw. punktach selektywnego
gromadzenia odpadów), pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od
indywidualnego selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tworzyw
sztucznych, metali uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tzw. punktach selektywnego
gromadzenia odpadów stosuje się ogólnodostępne pojemniki, które powinny mieć następującą
kolorystykę:
a/ niebieski - z przeznaczeniem na papier;
b/ biały - z przeznaczeniem na szkło białe;
c/ zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe;
d/ srebrzystoszary - z przeznaczeniem na metale;
e/ żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne.
3. Poza kolorystyką pojemniki powinny być również oznaczone napisami określającymi rodzaj
odpadów, na jaki są przeznaczone oraz numerem telefonu kontaktowego umożliwiającego
zgłoszenie opróżniania.
Rozdział 7
Średnie ilości stałych odpadów komunalnych oraz ilości nieczystości ciekłych wytwarzanych
na terenach zamieszkałych nieruchomości
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§ 23.
1. Ustala się następujące średnie ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną
osobę w ciągu tygodnia:
a/ 30l – jako ilość podstawową
b/ 3l – na każdą z osób w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z
przedszkoli lub żłobków
c/ 5 l - na każdą z osób zatrudnioną poza handlem i usługami;
d/ 10 l - na każdą z osób zatrudnioną w handlu i usługach;
e/ 20 l - na jedno łóżko (lub miejsce) w szpitalach, sanatoriach, internatach, koszarach, zakładach
karnych itp. obiektach użyteczności publicznej.
2. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na
podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego
braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, które wynikają z treści rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
§ 24.
1. Każda zabudowana nieruchomość musi być wyposażona w urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych o objętości minimum 110 l. Najmniejsza objętość pojemników winna odpowiadać
iloczynowi liczby mieszkańców przez średnią ilość wytwarzanych odpadów, określoną w art.23
ust.1 Regulaminu.
2. W zabudowie wielorodzinnej dla dużych budynków należy ustawić pojemniki o łącznej objętości
co najmniej 1100 l na każde 37 mieszkańców. Dla pozostałej liczby mieszkańców należy ustawić
kolejne pojemniki, odpowiadające ilości wytwarzanych odpadów, wyliczone na podstawie art.23
ust.1 Regulaminu.
3. Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku sąsiadów z jednego lub kilku pojemników
ustawionych razem. Najmniejsza objętość pojemników w tym przypadku winna odpowiadać
iloczynowi liczby mieszkańców i średniej ilość wytwarzanych odpadów, określonej w art.23 ust.1
Regulaminu.
4. Obowiązki i odpowiedzialność za wspólne korzystanie z pojemników ponoszone są solidarnie.
Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 25.
1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione
podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami.
2.. Przedsiębiorca, zobowiązany jest wywozić odpady komunalne i nieczystości ciekłe w miejsca
wskazane w zezwoleniu.
3. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości
lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni
podpisane umowy.
4. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
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nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin,
zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi
przez przedsiębiorców.
Rozdział 9
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 26.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 27.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
a/ na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w
odpowiednie środki zabezpieczające takie jak klatka albo uprząż lub kaganiec, bądź smycz;
b/ nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska;
c/ nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w
szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek
wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie
postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników;
d/ zabezpieczenia terenu nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa
poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę
ostrzegawczą z napisem: „Uwaga pies” lub o podobnej treści, albo tabliczkę z rysunkiem psa;
e/ niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta; obowiązek nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z
tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego;
2. Szczepienia ochronne zwierząt domowych określają odrębne przepisy.
3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy
świadczący te usługi.
§ 28.
1. Obowiązkiem osób utrzymujących psy jest:
a/ prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) lub
zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się
prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub
opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
b/ opłacanie podatku od posiadania psa jeżeli Rada Gminy taki podatek uchwali;
c/ uzyskanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
27.08.1997 r. o ochronie zwierząt);
d/ przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie;
e/ zawiadomienie lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie
zachorowania na chorobę zakaźną;
§ 29.
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1. Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielach zwierząt oraz na
właścicielach nieruchomości.
2. Zwłoki zwierząt domowych przekazuje się do utylizacji lub pochówku uprawnionemu
podmiotowi.
§ 30.
Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy, ptaki, w lokalach mieszkalnych
lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 31.
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest
przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia
wyłapanym zwierzętom.
Rozdział 10
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 32.
1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich:
a/ wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
b/ w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu;
c/ na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej;
d/ w budynkach wielolokalowych;
e/ na terenie ogrodów działkowych;
§ 33.
1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
a/ przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
b/ chów lub hodowla zwierząt gospodarskich powinna być prowadzona w sposób nie powodujący
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, uciążliwości dla okolicznych mieszkańców oraz konfliktów
międzyludzkich;
c/ zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz właściwych warunków
bytowania i opieki zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu
fizjologicznego zwierzęcia;
d/ wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, odpady i nieczystości będą gromadzone i
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e/ wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów;
f/ teren chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinno być utrzymane w należytej czystości i
porządku;
g/ wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
§ 34.
1. Padłe zwierzęta gospodarskie należy zgłosić za pośrednictwem Urzędu Gminy do zakładu
utylizacji zajmującego się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych.
2. Obowiązek określony w ust. 1 ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcych a jeżeli posiadacza
takiego nie można ustalić, na właścicielu lub użytkowniku gruntu, na którym znajduje się padłe
zwierzę.
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3. Odbioru, transportu i utylizacji padłych sztuk zwierząt dokonuje firma posiadająca podpisaną
umowę z gminą Andrespol.
Rozdział 11
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji
§ 35.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku,
deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków
jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Andrespol w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości
poprzez zarządzenie.
3. Deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki posiadające środki techniczne do jej
wykonywania.
4. Właściciele nieruchomości informują o terminie planowanej deratyzacji a także zapewniają
odpowiednie oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich
dzieci, ptactwa i zwierząt.
5. Zaopatrywania się w środki gryzoniobójcze lub owadobójcze oraz do przeprowadzenia
deratyzacji i dezynsekcji właściciele nieruchomości dokonują na własny koszt.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 36.
1. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się merytorycznym pracownikom
Urzędu Gminy Andrespol lub innym osobom posiadającym imienne upoważnienie Wójta Gminy
Andrespol.
§ 37.
1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art.
10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXXIX/392/02 Rady Gminy Andrespol z dnia 21 maja 2002r.
w sprawie określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Andrespol
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