UCHWAŁA NR XXV/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Łowicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 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
w Łowiczu, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) zużytych opon;
7) szkła bezbarwnego i kolorowego;
8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji;
9) papieru i tektury;
10) odpadów zielonych;
11) opakowań wielomateriałowych;
12) metali;
13) tworzywa sztucznego;
14) zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych.

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników znajdujących się bezpośrednio
przy granicy nieruchomości, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z tych chodników.
§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa samochodów poza
warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne, o pojemnościach:
a) 120 litrów,
b) 240 litrów,
c) 1100 litrów,
d) stanowiących wielokrotności pojemności podanej w pkt c;
2) pojemniki na odpady komunalne zbierane selektywnie, przeznaczone do zbierania
odpadów z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz wielorodzinnej w zabudowie osiedlowej,
odpowiednio oznakowane w stosunku do rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, o których
mowa w § 1 pkt 7-13 o minimalnej pojemności:
a) 1100 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
b) 1100 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 7,
c) 1100 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 9,
d) 1100 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 11-13;
3) pojemniki na odpady komunalne zbierane selektywnie, przeznaczone do zbierania
odpadów w obszarach zabudowy jednorodzinnej, o pojemnościach:
a) 120 litrów lub worek 120 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
b) worek żółty 120 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13,
c) worek zielony 120 litrów - odpady o których mowa w § 1 pkt 7;
4) pojemniki na zmieszane odpady komunalne zlokalizowane na drogach publicznych:

a) 30 litrowe,
b) 60 litrowe,
c) 80 litrowe.
2. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne i odpady komunalne zbierane selektywnie,
mają być rozmieszczone na terenie nieruchomości.
3. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne, mają być rozmieszczone na drogach
publicznych w ilościach uzależnionych częstotliwością ruchu pieszego.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, poddaje się obligatoryjnie czyszczeniu i myciu nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji nie rzadziej niż raz na rok.
§ 5. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w obszarach zabudowy jednorodzinnej
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych, w zależności od liczby zamieszkujących je
osób:
1) od 1 osoby do 4 osób – 120 litrów;
2) od 5 osób do 8 osób – 240 litrów;
3) od 9 osób do 12 osób – 360 litrów;
4) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności
podane w pkt 1-3.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wymienionych w § 5 ust. 1, minimalną pojemność
pojemników oraz pojemność worków do zbierania odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie, w zależności od liczby zamieszkujących osób:
1) od 1 osoby do 8 osób:
a) 120 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
b) 120 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13,
c) 120 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 7;
2) od 9 osób:
a) 240 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
b) 240 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 9, 11, 12, 13,
c) 240 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 7.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej i zabudowy
wielorodzinnej osiedlowej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych na odpady
komunalne zbierane selektywnie, a także zmieszane odpady komunalne pozostałe,
w zależności od liczby zamieszkujących osób:
1) do 25 osób:

a) 720 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 14,
b) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
c) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 7,
d) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 9,
e) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 11–13;
2) do 50 osób:
a) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 14,
b) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 8 i 10,
c) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 7,
d) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 9,
e) 1100 litrów - odpady, o których mowa w § 1 pkt 11–13;
3) powyżej 50 osób (zabudowa osiedlowa) – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób,
uwzględniając pojemności podane w pkt 1 i 2.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 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 zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych powinno odbywać się nie
rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
4) z koszy ulicznych – codziennie,

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1, pkt
7, 9, 11-13 powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
2) z zabudowy wielorodzinnej –1 raz na 2 tygodnie,
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
4. Pozbywanie się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w § 1, pkt
8, 10 powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie,
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu,

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony odbierane będą przez przedsiębiorcę co najmniej 2 razy w roku.
§ 7. 1. W zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie należy wystawić przed
posesją w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w którym nie będą stanowić
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.
Odpady wymienione w § 1, pkt 11-13 mogą być zbierane i odbierane w zabudowie
wielorodzinnej łącznie, do jednego pojemnika na odpady segregowane.
2.

Odpady wymienione w § 1, pkt 8, 10, mogą być zbierane i odbierane wraz
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub w pojemniku na selektywne zbieranie odpadów
ulegających biodegradacji.
3.

Dopuszcza się aby odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
w postaci liści i traw, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach, w sposób nie
powodujący uciążliwości dla otoczenia;
4.

Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, wytworzone
na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone, wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6.

Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy oddawać do publicznie usytuowanych
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych
instytucjach użyteczności publicznej lub można dostarczać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
7.

Przeterminowane leki należy oddawać do wyznaczonych, publicznie usytuowanych
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; lub można dostarczać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Adresy punktów zostaną podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
8.

9.
Chemikalia z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady komunalne zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło bezbarwne
i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe wytworzone
na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10.

Informacje o miejscach i terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzinach pracy punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podawane będą na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, jak również w innych formach dostępnych dla mieszkańców.
11.

8. 1.Właściciele nieruchomości obowiązani 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.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych mogą być
usuwane z nieruchomości wyłącznie przez uprawniony podmiot.
3. Opróżnianie z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków następuje poprzez
zlecenie usługi wyłącznie uprawnionemu podmiotowi, z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 4
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 9. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej
swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór
w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na
smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być
prowadzone w kagańcu.
4. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.
§ 10. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego
uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym.
Rozdział 5
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 11. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich
na następujących obszarach Gminy Miasto Łowicz:
1) terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej;

2) terenach zabudowy wielorodzinnej;
3) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których nie ma odpowiednich
budynków i budowli dla zwierząt gospodarskich, to jest spełniających wszystkie wymogi,
o których mowa w ust. 2;
4) terenach użyteczności publicznej;
5) terenach rekreacyjnych.
2. Na innych terenach Gminy Miasto Łowicz dopuszcza się możliwość utrzymywania
zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarno-weterynaryjnych,
hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określonych
w przepisach prawa, a w szczególności:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków
bytowania i opieki, zgodnych z normami dla danego gatunku zwierząt;
2) zapewnienia odpowiednich instalacji i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości
w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości takich jak: hałas i odory
oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów, itp.;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 12. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi;
3) nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, deratyzację przeprowadza się co najmniej raz
w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego
§ 13. Zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które mają na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31
stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Łowicz.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od dnia 18
lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

