
UCHWAŁA NR XXIII/177/2020 
RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 3. Traci moc uchwała NR XIII/103/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2019 r. poz. 7021) oraz 
uchwała NR XVI/121/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2020 r. poz. 1627). 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Witold Baranowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/177/2020 

Rady Gminy Skierniewice 

z dnia 22 września 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice 

Rozdział 1. 
 Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice. 

Rozdział 2. 
 Wymagania w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie nieruchomości  

§ 2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub 
przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura ( makulatura, karton); 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) popiół z palenisk domowych. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-7 oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczyć: 

1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-7; 

2) odpady niebezpieczne; 

3) przeterminowane leki i chemikalia; 

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyte opony; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) odpady tekstyliów i odzieży. 

4. Odpady komunalne w miejscach publicznych należy gromadzić w udostępnionych koszach. 

5. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne 
właścicieli nieruchomości, a także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 3. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady 
inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach.  

§ 4. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych 
wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  
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Rozdział 3. 
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości do użytku publicznego 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 
w tym również liści, z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z  chodników położonych 
bezpośrednio wzdłuż nieruchomości. 

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce 
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych bądź pojazdów. Piasek użyty do tego celu należy uprzątnąć z  
chodnika, po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

Rozdział 4. 
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod 
warunkiem, że: 

1) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających 
biodegradacji; 

2) powstające ścieki zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Ścieki 
nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych; 

3) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi będą się odbywać na nieruchomościach 
w miejscach, w których prace związane z naprawą nie będą powodowały zanieczyszczenia gleby i wód 
gruntowych oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a sposób postępowania z odpadami powstającymi 
w wyniku naprawy będzie zgodnymi z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 5. 
Rodzaj 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 

§ 7. Ustala się, że do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki 
spełniające obowiązujące normy i przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów 
komunalnych oraz worki na odpady zbierane w sposób selektywny oznaczone odpowiednimi kolorami 
w zależności od rodzaju selektywnie zebranego odpadu. 

§ 8. 1.  Ustala się następujące pojemności i kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych: 

1) koloru zielonego z napisem „Szkło” o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l na odpady ze szkła; 

2) koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l na odpady metali, 
tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych; 

3) koloru brązowego z napisem „Bio” o pojemności 140 l, 240 l, 1100 l na bioodpady; 

4) koloru niebieskiego z napisem „Papier” o pojemności 120 l na papier; 

5) koloru innego niż wskazane powyżej na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 l, 
240 l, 1100 l; 

6) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych o pojemności od 20 l do 80 l. 

2. Dopuszcza się gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na cmentarzach 
o pojemnikach KP- 5 (5 m 3) lub KP-7 (7 m 3). 

§ 9. Ustala się dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (objętych 
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, minimalną 
pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów: 

1) jednego pojemnika lub worka o pojemności 120 l na niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne; 

2) jednego pojemnika lub worka o pojemności 120 l na szkło; 

3) jednego pojemnika lub worka o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe; 

4) jednego pojemnika lub worka o pojemności 140 l na bioodpady; 
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5) jednego pojemnika lub worka na papier o pojemności 120 l. 

§ 10. Ustala się dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność 
pojemnika bądź worka do zbierania odpadów: 

1) odpadów niesegregowanych ( zmieszanych), jeżeli na nieruchomości zamieszkuje: 

a) od 1 do 5 osób – minimalna pojemność 120 l, 

b) powyżej 5 osób- minimalna pojemność 240 l; 

2) szkła, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje: 

a) od 1 do 5 osób – minimalna pojemność 120 l, 

b) powyżej 5 osób – minimalna pojemność 240 l; 

3) metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych - minimalna pojemność pojemnika 240 l; 

4) bioodpadów- minimalna pojemność pojemnika 140 l; 

5) Papieru – minimalna pojemność pojemnika lub worka 120 l. 

§ 11. 1.   Pojemniki i worki , powinny być szczelne, trwale, zamykane i przystosowane do załadunku 
i rozładunku przez podmiot uprawniony. 

2. Pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, 
dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. 

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu, pojemniki lub worki do zbierania odpadów należy 
wystawić w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu ich wywozu w miejscu określonym w ust. 2 lub 
udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady. 

4. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników 
ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak aby uniemożliwić rozrywanie worków przez 
zwierzęta. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania: 

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych, 

b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby, 

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników poprzez system 
załadowczy, 

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mchanizm zamykający w sposób zabezpieczajacy przed dostaniem 
się do ich wnętrza wód opadowych; 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym zapewnienie, 
aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na gruncie luzem lub w workach 
nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami, workami poprzez: 

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka, 

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu. 

§ 12. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących pojemnikach lub workach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 0,12 m 3 (120 litrów); 

2) w zabudowie wielorodzinnej- pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 0,24 m 3 (240 litrów); 

3) w obiektach użyteczności publicznej- pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 0,12 m 3 

(120 litrów); 
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4) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne- pojemniki lub 
worki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 litrów); 

5) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, pojemniki lub worki o pojemności od 0,12 m3 (120 litrów); 

6) w gniazdach ogólnodostępnych w pojemnikach na szkło o pojemności od 1,5 m 3 (typ IGLOO), w pojemnikach 
na tworzywa sztuczne o pojemności od 2,5 m 3 (typ SIATKA). 

§ 13. Bioodpady oraz popiół z palenisk domowych należy gromadzić w pojemnikach posiadających 
odpowiednie otwory wentylacyjne o następujących wielkościach:  

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,14 m3  (140 litrów); 

2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m 3 (240 litrów); 

3) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m 3  (120 litrów); 

4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m 3 (120 litrów); 

5) na pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych 
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi pojemniki o pojemności od 0,14 m3 (140 litrów). 

§ 14. Zużyte baterie i akumulatory należy zbierać w następujących pojemnikach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – w pojemnikach o pojemności od 0,5 litra; 

2) w znajdujących się w placówkach oświatowych oraz w budynkach użyteczności publicznej w oznaczonych 
pojemnikach o pojemności od 0,01 m 3 (10 litrów). 

§ 15. Odpady komunalne pochodzące z remontów oraz budowlane należy gromadzić w pojemnikach KP -5 
(5 m3) lub KP-7 (7 m3). 

§ 16. 1.  Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarowywać 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, przy uwzględnieniu następujących 
zasad: 

1) zalecane jest aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z drewna, siatki lub 
z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza, 
a podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru 
wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom; 

2) kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla użytkowników 
sąsiednich nieruchomości; 

3) do kompostownika: 

a)  można wrzucać: 

᠆ kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 

᠆ rozdrobnione gałęzie, 

᠆ skoszoną trawę, 

᠆ owoce i warzywa z ogrodów, 

᠆ resztki żywności (w tym n.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie), 

᠆ zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 

᠆ resztki produktów mleczarskich, stary chleb, 

᠆ fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, 

᠆ popiół drzewny; 

b)  zabrania się wrzucać: 

᠆ surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaj (dozwolone są same skorupki) nabiału, 

᠆ gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, chwastów w pełnej dojrzałości, trawy 
pryskanej herbicydami, 
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᠆ odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet, 

᠆ kamieni, popiołu z węgla kamiennego, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku,  
malowanego i impregnowanego drewna, 

᠆ pampersów, zużytych materiałów higienicznych (w tym intymnych) oraz kosmetycznych, leków, 

᠆ woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopałków papierosów. 

2. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne potrzeby 
są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego z napisem „Bio". 

Rozdział 6. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 17. 1.  Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów: 

1) nieruchomości zamieszkałych na obszarach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: 

a) niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu, 

c) papier i tektura – raz na 3 miesiące, 

d) szkło – raz na 3 miesiące, 

e) bioodpady – 2 razy w miesiącu od kwietnia do października, 

f) popiół z palenisk domowych – raz w miesiącu od listopada do marca, 

g) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie 
i akumulatory – 1 razy w roku, w terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych; 

2) z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz w miesiącu, 

c) papier i tektura, szkło- raz na 3 miesiące, 

d) bioodpady – 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października, 

e) popiół z palenisk raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

3) przeznaczonych do użytku publicznego z gniazd ogólnodostępnych po zapełnieniu pojemników na zgłoszenie, 
nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące; 

4) na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu, 

c) papier i tektura, szkło- raz na 3 miesiące, 

d) bioodpady – 2 razy w miesiącu od kwietnia do października, 

e) zużyte baterie i akumulatory – na zgłoszenie, po zapełnieniu pojemnika, 

f) popiół z palenisk - raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

5) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe- raz w miesiącu, 

c) papier i tektura, szkło – raz na 3 miesiące, 

d) bioodpady- raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, 

e) popiół z palenisk domowych – raz w miesiącu od listopada do marca. 
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2. Ustala się usuwanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z koszy ulicznych 
z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciele 
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach 
przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

5. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w § 2 ust. 3 w formie zmieszanej, dostarczający odpady 
jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeśli odmówi ich posortowania osoba obsługująca Punkt, może 
odmówić ich przyjęcia. 

6. Dane adresowe PSZOK oraz godziny jego funkcjonowania podawane są do publicznej wiadomości na 
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Skierniewice www.gminaskierniewice.pl   (Gospodarka Odpadami 
Komunalnymi). 

7. Właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, 
wyposażonych w zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 
systematycznego wywozu tych nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika bezodpływowego, 
gwarantując zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez zlecenie usługi opróżniania 
zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy, posiadającemu wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie 
Gminy Skierniewice. 

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
nie rzadziej niż raz na kwartał. 

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w oczyszczalnie przydomowe obowiązani są do pozbywania się 
osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej 
niż raz w roku. 

10. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Skierniewice faktu rozpoczęcia 
użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia w ewidencji 
prowadzonej przez Gminę. 

11. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Skierniewice faktu zaprzestania 
użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem wykreślenia 
z ewidencji prowadzonej przez gminę. 

12. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

§ 18. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do 
pozbywania się odpadów w sposób określony w § 17 ust. 1 pkt 2), przy czym przekazywanie odpadów następuje na 
podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej, z wyjątkiem żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół, gminnych 
instytucji kultury, jednostek OSP, gminnych klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, które zostają objęte zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Rozdział 7. 
 Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 1.  Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania; 

2) zakup produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań; 

3) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych. 

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu: 

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

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
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3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych; 

4) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 

5) wspomaganie postępowania z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów poprzez przeprowadzanie co najmniej raz na dwa lata kontroli podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 

§ 20. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Skierniewice będą przekazywane przez podmiot uprawniony 
zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Łódzkiego. 

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 21. 1.  Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. 

2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby: 

a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, a także dołożenie starań, 
aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, 

b) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

3. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy 
wyprowadzenie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny, na 
smyczy i w kagańcu. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. 

§ 22. 1.  Obowiązek unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych należy do: 

1) osób posiadających zwierzęta; 

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego. 

Rozdział 9. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 23. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, obejmujących: 

1) tereny przedszkoli, szkół; 

2) teren ośrodka zdrowia; 

3) w innych obiektach użyteczności publicznej do tego nie przystosowanych, na których mogą stanowić 
zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne, stanowiące uciążliwość dla mieszkańców i środowiska. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

1) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości; 

2) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są 
zapewnić: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych, 

b) usuwanie zwłok padłych zwierząt, 

c) gromadzenie i usuwanie nieczystości, które nie są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób przewidziany 
dla ścieków, 

Id: 759BE1CE-48EB-426A-91F2-93E302967328. Podpisany Strona 7



d) gromadzenie i usuwanie nieczystości, które są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób przewidziany 
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

Rozdział 10. 
 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 24. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zabudowy budynkami, w których prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt; 

3) obiekty użyteczności publicznej; 

4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio dla przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych i gospodarki odpadami; 

5) obiekty, w których jest prowadzone zbiorowe żywienie; 

6) zakłady przetwórstwa żywności. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić dwa razy w roku w terminach od 15 marca do 
15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października. 

3. W przypadku masowego wystąpienia populacji gryzoni, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym 
inspektoratem sanitarnym Wójt Gminy Skierniewice, przeprowadzi obowiązkową deratyzację oraz ustali termin jej 
przeprowadzenia.
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Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem", który określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Skierniewice.

W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przedstawia się nowy akt prawa miejscowego, w którym dodano przede wszystkim
postanowienie związane z kompostowaniem bioodpadów. W przedmiotowym regulaminie pojawiły się
uregulowania dotyczące zasad kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz zwolnienia właścicieli
tych nieruchomości w całości z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego z napisem
„Bio”.

W regulaminie pojawiły się również zapisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, przy czym przekazywanie odpadów ma się
odbywać na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej, z wyjątkiem żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych,
szkół, gminnych instytucji kultury, jednostek OSP, gminnych klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, które zostają objęte zorganizowanym przez Gminę systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi. Postanowienia te pojawiły się w związku z brakiem uzasadnienia
ekonomicznego dla objęcia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439), który zobowiązuje Gminy do prowadzenia w formie umożliwiającej
przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadzono do Regulaminu zapisy dotyczące obowiązku zgłaszania do
Urzędu Gminy Skierniewice faktu rozpoczęcia użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni
przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia w ewidencji prowadzonej przez Gminę jak również zgłaszania
faktu zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych
celem wykreślenia z ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W niezmieniony sposób projekt reguluje wymagania dotyczące uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycie i naprawy pojazdów
samochodowych.

W zakresie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, wymagań dotyczących ich minimalnej
pojemności oraz rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie projekt uchwały zakłada wprowadzenie
zmian dyktowanych przede wszystkim doświadczeniami związanymi ze stosowaniem dotychczasowego
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skierniewice. Zmiany te dotyczą przede
wszystkim minimalnej pojemności pojemników, która ma wynosić 240 l przy ilości mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość w liczbie powyżej 5 osób dla odpadów niesegregowanych oraz szkła oraz
uszczegółowienia obowiązków właścicieli nieruchomosci w zakresie utrzymywania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rozdział 6 projektu modyfikuje częstotliwość pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, mianowicie
ustalono, że zbiórka w/w odpadów bedzie odbywać się jeden raz w roku w systemie obwoźnym.

Co do zasady niezmienione pozostają regulacje dotyczące osób utrzymujących zwierzęta domowe,
wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

Projekt uchwały, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy został zaopiniowany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.

Zważywszy więc, że przedłożony projekt opiera się co do istoty na rozwiązaniach sprawdzonych
w praktyce oraz zweryfikowanych pod względem prawnym, winien być uznany za spełniający wymagania
stawiane przez prawo oraz odpowiadający na zapotrzebowania mieszkańców gminy Skierniewice oraz
prowadzoną przez Gminę politykę w zakresie utrzymania czystości i porządku.
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