
UCHWAŁA NR XXXVI/290/2018
RADY GMINY BUCZEK

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu urzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

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

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Zieliński
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/290/2018

Rady Gminy Buczek

z dnia 14 listopada 2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady urzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek.

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

§ 2. 1. Na terenie nieruchomości odpady komunalne są zierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Dopuszcza się również sytuację gdy na terenie nieruchomości odpady komunalne  nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny.

3. Właściciele nieruchomości, na których odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane 
winni postępować z odpadami komunalnymi wg. poniższych zasad:

1) wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania takie 
jak papier, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale należy gromadzić w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach i usuwać z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych;

2) meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), 
zużyte opony, akumulatory (duże ogniwa) należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych. W przypadku nieruchomości zamieszkałych objętych zorganizowanym systemem odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte 
opony, akumulatory (duże ogniwa) odbierane będą sprzed posesji w terminach podanych do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z następującą częstotliwością:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, akumulatory - 2 razy w roku,

b) chemikalia - raz w roku;

3) wydzielone z odpadów komunalnych zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać 
z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyte urządzenia (np. sprzedawcy 
detalicznemu). W przypadku nieruchomości zamieszkałych objętych zorganizowanym systemem odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierane będą 
2 razy w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. Dodatkowo zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zbierane będą podczas organizowanego 
przez gminę festynu recyklingowego, którego datę organizacji Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie 
internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

4) zużyte baterie i akumulatory (małe ogniwa) można oddawać m. in. w punktach ich sprzedaży lub innych 
punktach zajmujących się ich zbieraniem. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zużyte baterie 
i akumulatory mogą umieszczać w specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych w budynkach 
użyteczności publicznej. Informację o lokalizacji tych punktów Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie 
internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) przeterminowane leki można gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczać 
osobiście do punków ich zbierania np. aptek. Informację o lokalizacji tych punktów Wójt Gminy Buczek 
udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty;

6) odpady biodegradowalne mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na 
własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w odpowiednio oznaczone pojemniki 
i usuwane bezpośrednio z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych w miesiącach od maja do października 1 raz w miesiącu;
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7) wydzielone z odpadów komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe można usuwać z terenu 
nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych;

8) odzież i tekstylia można gromadzić odrębnie i usuwać z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości 
zamieszkałych objętych zorganizowanym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
odzież i tekstylia odbierane będą raz w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

9) popiół z kotłowni właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą gromadzić odrębnie i pozbywać się go 
z terenu nieruchomości za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów poza myjniami samochodowymi oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 
warsztatami samochodowymi nie może powodować:

1) zanieczyszczania wód gruntowych oraz ziemi;

2) uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

2. Mycie pojazdów poza myjniami samochodowymi oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 
warsztatami samochodowymi winna odbywać się na utwardzonej części nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (l);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 7 m3;

6) worki z tworzywa sztucznego (folia LDPE) oznaczone w widoczny sposób w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu, o rozmiarach 60, 120 i 150 l;

7) kosze uliczne o pojemności od 30L do 70 l;

8) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2. Pojemniki i worki na odpady muszą spełniać wymagania odnoście ich koloru oraz oznakowania 
napisami, które zostały określone w Rozporządzniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 r. poz. 19).

§ 6. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów 
komunalnych (zmieszanych):

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - pojemnik o pojemności 120 l,

b) w budynkach wielolokalowych - pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - pojemnik o pojemności 120 l,

b) w budynkach wielolokalowych - pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
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3) dla szkół, przedszkoli, placówek leczniczych i innych budynków użyteczności publicznej - pojemnik 
o pojemności 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników;

4) dla noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, domów pomocy społecznej - 20 l na 
jedno łóżko;

5) dla lokali handlowych - pojemnik o pojemności 120 l;

6) dla lokali gastronomicznych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych dziesięciu pracowników;

8) dla innych niewymienionych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - 
pojemnik o pojemności 120 l.

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1-8 dopuszcza się stosowanie innych 
urządzeń do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy zachowaniu 
minimalnej pojemności określonej w ust. 1.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób:

a) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu szkło,

c) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu bioodpady,

d) worek foliowy o pojemności 60 l na frakcję typu popiół,

e) worek foliowy o pojemności 120 l na frakcję typu papier i tekturę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 osób i więcej:

a) pojemnik o pojemności 240 l na frakcję typu: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

b) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu szkło,

c) pojemnik o pojemności 120 l na frakcję typu bioodpady,

d) worek foliowy o pojemności 60 l na frakcję typu popiół,

e) worek foliowy o pojemności 120 l na frakcję typu papier i tekturę;

3) dla nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3, 6 i 7 z zachowaniem określonej 
liczby osób i miejsc konsumpcyjnych, pojemnik o pojemności 120 l, osobno na każdą frakcję typu:

a) metale  i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

b) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury,

c) szkło (bezbarwne i kolorowe) - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji;

4) dla noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, domów pomocy społecznej - 10 l na 
jedno łóżko, osobno na każdą frakcję typu:

a) metale  i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

b) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury,

c) szkło (bezbarwne i kolorowe) - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji;

5) dla lokali handlowych pojemnik o pojemności 30 l, osobno na każdą frakcję typu:
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a) metale  i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

b) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury,

c) szkło (bezbarwne i kolorowe) - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji;

6) dla innych niewymienionych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - 
pojemnik o pojemności 120 l, osobno na każdą frakcję typu:

a) metale  i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

b) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury,

c) szkło (bezbarwne i kolorowe) - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji;

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1- 6 dopuszcza się stosowanie innych 
urządzeń do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy zachowaniu 
minimalnej pojemności określonej w ust. 1.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) 30 litrów - na drogach publicznych;

2) 30 litrów - place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne;

3) 30 litrów - na przystankach autobusowych;

4) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych.

§ 9. 1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy wystawiać przed posesją 
w godzinach i w dniu określonym w harmonogramie wywozu. Wystawione urządzenia nie mogą stanowić 
zagrożenia i uciążliwości dla ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów samochodowych.

2. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane 
w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje co najmniej dwa razy do roku.

3. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane 
w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1 Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, a następnie 
odebranie ich przez odbierającego odpady.

§ 11. 1.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, 7
i 8 obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3, 4 i 6 obowiązani są do 
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 
2 razy w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu, który Wójt Gminy Buczek udostępnia na stronie 
internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Id: 5865BEBD-C70F-423E-B2FD-FE7CEF00C46A. Podpisany Strona 4



§ 12. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3-8 obowiązani są 
do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 2–7 i 14 co najmniej 1 raz w roku.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5, 7
 i 8 obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8–13 co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 obowiązani są do 
pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8–13 co najmniej 
2 razy w miesiącu.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
segregowanych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywozu, który Wójt Gminy Buczek 
udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

5. Odpady segregowane takie jak: baterie i akumulatory (małe ogniwa), przeterminowane leki, odpady 
budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają według potrzeby do punktów 
i miejsc ich zbierania.

6. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego właściciel nieruchomości opróżnia 
z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych opróżniane są w sposób obejmujący zgromadzenie 
odpadów wewnątrz i udostępnienie do odbioru przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji 
sanitarnej lub, jeżeli brak jest kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego, bądź do 
przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

2. Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy pozbywają się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości korzystając z usług przedsiębiorcy uprawnionego do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwić wypływ nieczystości ze zbiornika, 
wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1.  W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zmniejszania ich objętości oraz 
racjonalizacji procesu segregacji wymaga się redukowania objętości odpadów segregowanych poprzez 
zgniatanie plastikowych butelek i pojemników, opakowań wielomateriałowych, papierowych i tekturowych 
oraz metalowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

2. Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez ich selektywną 
zbiórkę.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierząta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
ciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi są zobowiązane 
do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, 
by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia oraz by nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, w sposób 
nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
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2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich;

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy 
Buczek.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w każdym roku w dniu 1 kwietnia 
danego roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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