Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kulesza
dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/144/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz 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) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łęczycy Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/176/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Łęczycy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kulesza
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/144/16
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 23 maja 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Łęczyca, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Łęczyca.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Selektywne zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier, tektura (makulatura, karton);
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone.
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
§ 3. 1. Wydzieleniu z odpadów komunalnych podlegają:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe;
6) zużyte opony.
2. Zbieranie i pozbywanie się odpadów określonych w pkt. 1 odbywa się na zasadach określonych w § 20 –25
Regulaminu.
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części należącej do użytku publicznego w sposób i miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że:
1) będzie odbywało się na terenie utwardzonym;
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2) powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego oraz nie
będą powodowały zanieczyszczenia gleby, terenów zieleni, lasów oraz wód powierzchniowych.
§ 6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod warunkiem,
że:
1) teren będzie zabezpieczony przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;
2) powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych;
3) naprawa nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do
gromadzenia odpadów, a w przypadku workowego systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości i używania worków o właściwościach określonych w Regulaminie.
§ 8. 1. Na nieruchomościach, na których znajdują się domy jednorodzinne lub zespoły takich domów (dalej
jako: „zabudowa jednorodzinna”) odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji) w pojemnikach
o pojemności 120 l lub 240 l dla nieruchomości, w których nie prowadzi się kompostowania we własnym
zakresie, tj. w przydomowych kompostownikach;
2) w pojemnikach o pojemności 120 l lub 240 l lub workach o pojemności 80 l frakcje odpadów: tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, karton (razem) tzw. frakcja sucha;
3) pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności 120 l lub 240 l albo
workach o pojemności 80 l;
4) szkło w przeznaczonych do tego ogólnodostępnych pojemnikach o pojemności 1100 l.
2. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, przy czym na
jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemników na odpady ulegające
biodegradacji. Ponadto na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać co najmniej po jednym pojemniku na:
1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, karton;
2) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania o pojemności 120 l każdy chyba, że odpady są zbierane w
workach.
§ 9. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania
(dalej jako: „zabudowa wielorodzinna”), szkołach, przedszkolach, żłobkach, lokalach handlowych i
gastronomicznych, zakładach pracy, szpitalach, sanatoriach, internatach, pensjonatach, hotelach, domkach
letniskowych lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ogródkach
działkowych odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l 5000 l, 7000
l, 10000 l na:
1) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji);
2) tzw. frakcję suchą obejmującą: papier, karton, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
3) pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania;
4) szkło w przeznaczonych do tego ogólnodostępnych pojemnikach o pojemności 1100 l.
5) na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 10l pojemności pojemników na odpady ulegające
biodegradacji, 10 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 20 l pojemności pojemników na
odpady segregowane tzw. frakcję suchą;
6) na jedno dziecko, ucznia i pracownika szkół, przedszkoli i żłobków powinno przypadać co najmniej 2 l
pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 2 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z
sortowania oraz 4 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą;
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7) na każde 10 m2 lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, powinno przypadać co najmniej 10
l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 10 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z
sortowania oraz 20 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą;
8) na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 5l pojemności
pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 5l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz
10 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w przypadku kiosków
gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l jeden pojemnik
na odpady segregowane tzw. frakcję suchą o pojemności 120 l oraz jeden pojemnik 120 l na pozostałe odpady;
9) na każdych 10 pracowników zakładów pracy powinno przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemników na
odpady ulegające biodegradacji, 20 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania oraz 40 l
pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą;
10) na każde łóżko w szpitalach, sanatoriach, internatach, pensjonatach, hotelach powinno przypadać co najmniej
5 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 5 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z
sortowania oraz 10 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą;
11) na każdy ogródek działkowy powinno w okresie od 1marca do 31 października przypadać co najmniej 10 l
pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji, 5 l na pozostałe odpady komunalne, resztki z
sortowania oraz 10 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w pozostałym
okresie odpowiednio 3 l , 1,5 l oraz 3 l.
12) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120
l.
§ 10. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie gromadził odpadów w sposób selektywny łączna
pojemność pojemnika musi być niemniejsza niż wynikająca z wielkości określonych w § 8 ust. 2 lub w § 9
regulaminu dla wszystkich frakcji łącznie.
§ 11. Pojemniki nie powinny być uszkodzone i niekompletne (np. bez pokrywy), powinny być utrzymane w
stanie czystości, w dobrym stanie technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem
wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych. Należy je dezynfekować co najmniej dwa razy do roku.
§ 12. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki),
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o
pojemności co najmniej 10 l.
2. Liczba i rozmieszczenie koszy ulicznych uzależniona jest od natężenia ruchu pieszych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. Odbiór odpadów komunalnych następuje według poziomu zapełnienia pojemników na odpady, przy
uwzględnieniu następującego harmonogramu:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji) nie rzadziej
niż raz na 2 tygodnie,
- pozostałe zmieszane odpady komunale, resztki z sortowania nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00
2) w zabudowie wielorodzinnej:
- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji) nie rzadziej
niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie;
- pozostałe zmieszane odpady komunale, resztki z sortowania nie rzadziej niż raz na tydzień,
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- selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00
§ 14. 1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i
worki wypełnione odpadami:
1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i szkołach, przedszkolach, żłobkach, lokalach handlowych i
gastronomicznych, zakładach pracy, szpitalach, sanatoriach, internatach, pensjonatach, hotelach, domkach
letniskowych lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
ogródkach działkowych w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór;
2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości.
2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 6:00 rano.
§ 15. W przypadku nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarki odpadami odbiór odpadów
komunalnych, selektywnie zebranych i zmieszanych następuje według harmonogramu uwzględniającego
postanowienia § 13 pkt 2 ustalonego w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą,
przy czym odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach od
6.00 do 22.00.
§ 16. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie
na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą.
§ 17. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego zobowiązani są
do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie.
§ 18. Odpowiednio do uwarunkowań będą tworzone punkty selektywnego gromadzenia szkła
opakowaniowego, w szczególności w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców takich jak place, parkingi,
targowiska, centra handlowe, duże osiedla i skupiska zabudowy. Odpady będą gromadzone
w przeznaczonych do tego pojemnikach o pojemności 1100 l. Lokalizacja ogólnodostępnych pojemników na szkło
będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
§ 19. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane
procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby lub przekazywane do wykorzystania
przedsiębiorcy.
§ 20. 1. Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych,
wskazanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
2. Przekazaniu podlegają wyłącznie leki i chemikalia. Papierowe opakowania oraz papierowe ulotki
informacyjne należy dołączyć do makulatury.
§ 21. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z
ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015r., poz. 687) wskazanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łęczyca.
§ 22. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego
wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) wskazanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Łęczyca.
§ 23. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku w formie tzw. wystawek przez
przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.
2. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z miejsca przez niego wskazanego lub też dostarczyć wyżej wskazane odpady do
miejsca wyznaczonego przez odbierającego.
§ 24. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu
odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne.
2. W przypadku mniejszych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości może
odpłatnie dostarczyć je do miejsca wskazanego . na stronie internetowej Urzędu Miasta Łęczyca
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§ 25. Zużyte opony należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, wskazanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łęczyca .
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 26. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Łęczyca,
winny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
§ 27. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić:
1) ograniczenie masy wytworzonych odpadów komunalnych;
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne;
4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania;
6) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, korzyści
wynikających z selektywnego zbierania odpadów oraz konsekwencji niewłaściwego postępowania z odpadami.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 28. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 29. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, w tym nie pozostawiania bez dozoru w miejscach publicznych.
2. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni
nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu,
dodatkowo wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko po nałożeniu mu kagańca oraz w miejscach mało
uczęszczanych pod warunkiem, że opiekun sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem. Nie wolno
zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
4. Nie ma obowiązku zakładania kagańca zwolnionemu z uwięzi psu na terenie nieruchomości niesłużącej do
użytku publicznego ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i odpowiednio oznakowanej
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnych w
budynkach, a także na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych utrzymujących psa przewodnika.
7. Dopuszcza się wyrzucanie psich odchodów do pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz koszy
ulicznych pod warunkiem, że będą one uprzednio umieszczone w szczelnej torbie.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
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§ 30. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości w zabudowie
wielorodzinnej oraz terenów, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
2) ograniczenie wszelkiej uciążliwości dla środowiska, w tym emisji będące jej skutkiem, do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach, o których mowa w ust.1, zobowiązani są ponadto do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) gromadzenia obornika oraz gnojówki i gnojowicy, zgodnie przepisami odrębnymi;
3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.
Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 31. 1 Wyznacza się następujące obszary miasta Łęczyca podlegające deratyzacji:
1) budynki oraz miejsca gromadzenia odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej;
2) zakłady produkcji żywności;
3) obiekty handlowe;
4) obiekty użyteczności publicznej;
5) instalacje do gospodarowania odpadami.
2. Deratyzację na obszarach o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzać corocznie w następujących
terminach:
1) od 15 marca do 15 kwietnia;
2) od 15 października do 15 listopada,
oraz niezwłocznie, w momencie wystąpienia gryzoni.
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