
UCHWAŁA NR XIV/134/2016
RADY GMINY RUSIEC

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Rusiec z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rusiec

Bartłomiej Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr XIV/134/2016
Rady Gminy Rusiec
z dnia 13 września 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Rusiec

Rozdział I.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:

1) selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w 
niniejszym Regulaminie, następujących rodzajów odpadów:

a) przeterminowanych leków,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) odpadów wielkogabarytowych, mebli, w tym elementy stolarki (okna i drzwi wraz z szybami w całości),

e) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

f) zużytych opon,

g) biodegradowalnych, w tym odpady zielone,

h) papieru i tektury,

i) tworzyw sztucznych (typu PET, przemysłowo-gospodarcze),

j) metali,

k) opakowań ze szkła (białe i kolorowe),

l) opakowań wielomateriałowych,

m) zmieszanych komunalnych,

n) chemikaliów;

2) bieżące uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części 
nieruchomości;

3) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę 
możliwości zgromadzenia go w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania;

4) poddanie odpadów zielonych procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne 
właścicieli nieruchomości;

5) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się w miejscach dozwolonych, na terenie 
nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi;

6) naprawy poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie 
spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie 
z niniejszym regulaminem.
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Rozdział II.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

I ODBIERANIA ODPADÓW
§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca, zaś oni 
mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;

2) odpady komunalne gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach, są odbierane przez firmę 
wywozową bezpośrednio od właściciela nieruchomości, sprzed posesji. Właściciel ma obowiązek w terminie 
określonym harmonogramem wystawić odpady przed nieruchomością lub pozostawić w otwartym miejscu 
dostępnym z drogi (gminnej, powiatowej, krajowej), którą porusza się samochód przedsiębiorcy;

3) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Rusiec: Apteka w Ruścu ul. Wieluńskiej 17,  
Apteka w Woli Wiązowej 13 lub do GPZOSiW w Ruścu ul. Koniecpolskiego (teren Oczyszczalni Ścieków);

4) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
odpowiednich pojemników znajdujących się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu ul. Wieluńska 33,  
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Wiązowej 42 lub do GPZOSiW w Ruścu ul. Koniecpolskiego 
(teren Oczyszczalni Ścieków);

5) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory będą odbierane 
przez przedsiębiorcę dwa razy do roku, w terminach ustalonych w harmonogramie, na zasadzie tzw. 
„wystawek” lub mogą być dostarczane przez właścicieli nieruchomości na bieżąco, na własny koszt do 
GPZOSiW w Ruścu ul. Koniecpolskiego (teren Oczyszczalni Ścieków);

6) terminy i zasady zbiórek odpadów wielkogabarytowych podawane są do wiadomości publicznej przez Urząd 
Gminy. W dniu okresowej zbiórki tych odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić odpady 
przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić w otwartym miejscu dostępnym z drogi (gminnej, 
powiatowej, krajowej), którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

Rozdział III.
CZĘSTOTLIWOŚCI POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas pozbywania się tych odpadów przez ich wystawianie, w miejsce umożliwiające swobodny 
dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 4. 1. Odpady muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą 
zgodnie z harmonogramem.

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów nieruchomości, co najmniej jeden raz w miesiącu 
zgodnie z harmonogramem;

2) odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal) z terenów 
nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem;

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z terenów nieruchomości co najmniej raz na kwartał zgodnie z 
harmonogramem;

4) odpady ulegające biodegradacji z terenów nieruchomości mogą być zagospodarowane we własnym zakresie 
(kompostowanie) lub przekazywane na bieżąco do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych 
i Wielkogabarytowych;

5) segregowane odpady komunalne, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych z terenów nieruchomości co najmniej dwa razy 
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do roku (na zasadzie "wystawek") w terminie wyznaczonym w harmonogramie, bądź na bieżąco w Gminnym 
Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych;

6) kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczeniu do ich przepełnienia, nie 
rzadziej niż 1 raz na tydzień.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Osady ściekowe z 
oczyszczalni przydomowych powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział IV.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 6. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości:

1) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rusiec:

a) kosze uliczne o pojemności 35 l,

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,

c) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

d) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

e) pojemniki (KP) o pojemności 5 m3,

f) pojemniki (KP) o pojemności 10 m3;

2) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 
uwzględniającej następujące normy przy częstotliwości opróżniania pojemników raz w miesiącu:

a) dla budynków mieszkalnych 80 l na każdego mieszkańca,

b) dla szkół wszelkiego typu 6 l na każdego ucznia i pracownika,

c) dla żłobków i przedszkoli 6 l na każde dziecko i pracownika,

d) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 
l na lokal,

e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l na każdy punkt,

f) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l 
na każdy punkt,

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l,

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 
socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

3) ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach:

a) na każdej nieruchomości zamieszkałej musi znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej 
iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej 
nieruchomości normatywnej ilości odpadów komunalnych, ustalonej według zasad określonych w ust. 2, ale 
nie mniejszy niż 120 l; zgodnie z powyższym zapisem na terenie nieruchomości przewiduje się następujące 
zestawy pojemników:
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- dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby nie mniej niż: pojemnik o pojemności 120 l na odpady 
zmieszane, pojemnik 120 l na szkło, pojemnik 240 l na odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób nie mniej niż: pojemnik o pojemności 240 l na odpady 
zmieszane, pojemnik 120 l na szkło, pojemnik 240 l na odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 7-9 osób nie mniej niż: 2 pojemniki - jeden o pojemności 240 l i 
jeden 120 l na odpady zmieszane, 2 pojemniki 120 l na szkło lub jeden 240 l, 2 pojemniki 240 l na 
odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 10-12 osób nie mniej niż: 2 pojemniki o pojemności 240 l na 
odpady zmieszane, 2 pojemniki 120 l na szkło lub jeden 240 l, 2 pojemniki 240 l na odpady segregowane 
(papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal);

b) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 120 l, 240 
l, 1100 l, 7500 l, w których gromadzone są odpady komunalne zmieszane. Dla nieruchomości 
niezamieszkałych, których właściciele zadeklarują segregację odpadów, odbiera się dodatkowo zestaw 
pojemników do segregacji odpadów:

- dla pojemnika o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l na odpady zmieszane minimum: pojemnik 120 l na 
szkło, pojemnik 240 l na odpady segregowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metal);

- dla pojemnika 7500 l na odpady zmieszane minimum: pojemnik typu IGLO o pojemności 1500 l na 
szkło, pojemnik typu SIATKA o pojemności 1500 l na tworzywa sztuczne.

c) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub dla nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się minimalną 
wielkość pojemnika 120 litrów na każdą nieruchomość;

4) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki o zróżnicowanej kolorystyce i odpowiadające 
ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie;

5) do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, poza pojemnikami dopuszcza się 
stosowanie odpowiednio oznaczonych worków z tworzyw sztucznych, udostępnianych w Urzędzie Gminy i 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym 
poprzez utrzymywanie ich w czystości. Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemników.

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 
okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż 
jeden raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż 1 raz na rok.

§ 8. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 
ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień 
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Kosze i pojemniki, o których mowa w § 7 ust. 1, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych 
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach, ciągach komunikacyjnych, terenach zieleni 
oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Rozdział V.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 9. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania 

obejmujące:
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1) zapobieganie powstawania odpadów,

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach 
do tego nie przeznaczonych.

Rozdział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 

zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego.

§ 11. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu z uwzględnieniem 
przypadków, gdy ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to 
nieuzasadnione.

§ 12. Usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.

Rozdział VII.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w 

miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i zwartej 
zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z 
chowem zwierząt w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy 
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział VIII.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY

JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 14. 1. Wyznacza się następujące obszary gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) obszary nieruchomości zamieszkałych,

2) obszary nieruchomości niezamieszkałych,

3) obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami 
wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

2. Deratyzację, o której mowa w § 14 ust. 1, należy przeprowadzić w okresie:

1) między 1 marca, a 30 kwietnia,

2) między 1 września, a 31 października.
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