
UCHWAŁA NR XII/108/2020 
RADY GMINY BUCZEK 

z dnia 15 maja 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 zm. z 2020 r. poz. 150, poz.284, poz. 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek, w brzmieniu 
określonym w załączniku.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/290/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia 
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  od 
dnia 1 lipca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Zieliński 
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Załącznik do uchwały Nr XII/108/2020 

Rady Gminy Buczek 

z dnia 15 maja 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

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

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

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

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

4) odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady; 

5) popiół z przydomowych kotłowni; 

6) 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 igły i strzykawki; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony od samochodów osobowych; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) odpady tekstyliów i odzieży; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach, pod warunkiem nie stwarzania 
uciążliwości dla ludzi i wykorzystywania kompostu na własne potrzeby. 

4. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik i kompostujący bioodpady są zwolnieni w całości 
z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady. 

5. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 
2 ust. 1 pkt. 6-13 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszcza je w ogólnodostępnych 
pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom 
w trybie określonym przez właściwe przepisy. 

6. Tworzy się punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w celu łatwiejszego 
dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym przyjmowane są wszystkie odpady zebrane w sposób 
selektywny wymienione w ust. 1. 
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7. Punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych znajduje się w miejscowości Czestków B 17B, 
98-113 Buczek - teren przy oczyszczalni ścieków. PSZOK będzie otwarty jeden dzień w tygodniu. Terminy 
i godziny funkcjonowania PSZOK-u zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Buczek tj. www.buczek.pl. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i nnych zaneczyszczeń z części nierychomości 

służących do użytku publicznego 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątania śniegu, lodu, błota i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w miejscach 
nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu. Powstające ścieki nie mogą 
być odprowadzane do gleby.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się w obrębie 
nieruchomości po spełnieniu niniejszych wymagań: 

1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin; 

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych; 

3) zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 5. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników 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 (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3; 

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

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

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

2. Odbieranie odpadów komunalnych z obszarów zabudowy jednorodzinnej, następuje po zapewnieniu 
możliwości dostępu do pojemnika, to znaczy umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości, z wyjątkiem 
chodników lub miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej 
powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd pojazdom firmy odbierającej odpady. 

3. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym 
i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 
przepełnienia. 

4. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie technicznym 
poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

§ 6. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych: 
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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, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

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; 

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

5) dla lokali handlowych pojemnik o pojemności 30 l, osobno na każdą frakcję; 

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

§ 7. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach według 
następującej kolorystyki:  

1) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) brązowy oznaczony napisem „BIO” – z przeznaczeniem na bioodpady; 

4) zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła; 

5) czarny oznaczony napisem "Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne" - z przeznaczeniem na 
odpady pozostajace po segregacji ww. frakcji; 

6) czarny oznaczony napisem "Popiół"  - z przeznaczeniem na popiół z przydomowych kotłowni. 

§ 8. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych tj. odpadów pozostających po segregacji: 

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

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

3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się minimalną pojemność urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych o pojemności 120 l; 

4) dla szkół, przedszkoli, placówek leczniczych i innych budynków użyteczności publicznej - pojemnik 
o pojemności 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników; 

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

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

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

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

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

§ 9. 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. 

§ 10. Pojemniki na odpady, o których mowa w § 9 powinny być rozstawione w sposób i ilościach 
zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów w sposób następujący:  

1) zebrane selektywnie odpady komunalne właściciel nieruchomości udostępnia podmiotowi uprawnionemu 
do ich odbioru. Przekazuje we własnym zakresie do punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Umieszcza je w ogólnodostępnych 
pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim 
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie powstających 
w gospodarstwie domowym należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

3) baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać: 

a) do specjalnego pojemnika znajdującego się w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 
Buczek, 

b) do specjalnych pojemników w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii, 

c) we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

4) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania 
odpadów; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do 
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub we własnym zakresie do punktu 
selektywnego zbierania odpadów; 

Id: 30BB74FD-59B4-4A3B-B88F-146DBC3DA84D. Podpisany Strona 4



6) przeterminowane leki należy gromadzić osobno, nie powodując zmieszania z innymi odpadami 
i przekazywać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach m.in. Apteka Malwa, ul. Parkowa 1B, 
98-113 Buczek lub innych obiektach użyteczności publicznej, które przystąpiły do ich zbiórki m.in. 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Prosta 3, 98-113 Buczek lub do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy 
dostęp jednostce wywozowej. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru w terminach 
podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie. Ponadto odpady te można dostarczyć na własny 
koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 12. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych segregowanych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:  

a) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – 1 raz 
w miesiącu, 

b) szkło białe i kolorowe – 1 raz na kwartał, 

c) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – 1 raz na kwartał, 

d) popiół z domowych kotłowni – 1 raz w miesiącu. 

§ 13. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych niesegregowanych 
(zmieszane) i bioodpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:  

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych – budynki w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a)  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b)  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) właściciele nieruchomości zamieszkałych – budynki wielolokalowe: 

a)  w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b)  w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na tydzień. 

§ 14. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych niezegregowanych 
(zmieszane) i bioodpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych:  

a) dla noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, domów pomocy społecznej – co 
najmniej 1 raz w miesiącu, 

b) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

c) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

d) dla szkół, przedszkoli, placówek leczniczych i innych budynków użyteczności publicznej – co najmniej 
2 razy w miesiącu, 

e) dla lokali handlowych – co najmniej 2 razy w miesiącu. 

§ 15. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady pochodzące z działalności gospodarczej, to muszą 
być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania określają odrębne 
przepisy. Obowiązek ten dotyczy także nieczystości ciekłych pochodzących z działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem ścieków bytowych.  

§ 16. Częstotliwość wywozu nieczystości cieklych powinna uniemożliwić wypływ nieczystości ze 
zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia oraz zapewnić ciąglość korzystania ze zbiornika, 
nie rzadziej niz 1 raz w miesiącu.  

Rozdział 7. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. W oparciu o wojewódzki plan gospodarowania odpadami podejmowane będą działania obejmujące:  

1) zapobieganie powstawania odpadów poprzez propagowanie świadomej konsumpcji wśród mieszkańców; 
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2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach; 

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

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 18. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, 
zobowiązany jest do zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia poza jej obszar.  

§ 19. 1.  W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzanie tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze 
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne byłoby to nieuzasadnione.  

2. Obowiązek określony w §19 ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 
osób niepełnosprawnych. 

§ 20. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być 
wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.  

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

w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 21. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na następujących 
obszarach gminy wyłączonych z produkcji rolnej: 

1) tereny ośrodków zdrowia; 

2) tereny szkół i przedszkoli; 

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

§ 22. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie 
odpadów i nieczystości powstających w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w sposób ograniczający zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych do granic 
własności. 

§ 23. 1.  Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
terenach ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się 
poza teren nieruchomości.  

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 
utrzymane w należytej czystości. 

3. Właściciel zwierząt gospodarskich maja obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 
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Rozdział 10. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 24. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) miejsca zbiorowego żywienia; 

2) budynki użyteczności publicznej; 

3) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy: 

1) w terminie wiosennym – od 15 marca do 15 kwietnia; 

2) w terminie jesiennym – od 15 października do 15 listopada.
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