
UCHWAŁA NR XXIV/154/20
RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/255/17 Rady Gminy Lubochnia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2017 r. poz. 3087; zm. z 2018 r. poz. 5695, z 2019 r. poz. 2513 i poz. 3378 oraz z 2020 r. poz. 1540).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem1 lipca 2020 roku.

 
Przewodniczący Rady Gminy

inż. Paweł Bachura

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2020 r.

Poz. 2830



Załącznik do uchwały Nr XXIV/154/20
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia

Rozdział 1

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia, zwany dalej Regulaminem 
określa szczegółowe zasady utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia, wynikające 
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; 
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284).

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

publicznego

§ 2. 1.  Selektywnemu zbieraniu oraz odbieraniu z terenu nieruchomości podlegają  następujące frakcje 
odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) popiół i odpady paleniskowe.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki 
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
odpady tekstyliów i odzieży oraz odpady wymienione w ust. 1 właściciele nieruchomości mogą przekazywać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w  
Lubochni Dworskiej, ul. Za Wodą, zwanego dalej jako PSZOK.

3. Przeterminowane leki należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i można umieszczać 
również w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptece 
w Lubochni.

4. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe można również umieszczać 
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie miejsc 
użytku publicznego tj. w szkołach oraz Urzędzie Gminy Lubochnia.

§ 3. 1.  Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco, w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób 
utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.

2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości 
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest 
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające 
ścieki nie są odprowadzane do gleby.
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2. Określa się następujące wymagania w zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi:

1) dokonywanie tych czynności może odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 
w celu zapobieżenia przedostawania się płynów samochodowych do ziemi i wód;

2) gromadzić powstające odpady w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywać do unieszkodliwiana 
zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3
Rodzaj 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 oraz utrzymywania 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 5. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki i kosze uliczne.

2. Ustala się rodzaje i pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki/worki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3.

3. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych i chodnikach oraz przystankach 
komunikacyjnych ustala się kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby zamieszkujących osób:

1) od 1 osoby do 6 osób - 120 litrów;

2) od 7 osób i więcej osób - 240 litrów.

5. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach/workach w następujących 
kolorach:

1) niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem "Papier";

2) zielony - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczony napisem 
"Szkło";

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne";

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, oznaczony napisem "BIO";

5) szary - z przeznaczeniem na popiół i odpady paleniskowe.

§ 6. 1. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

2. Właściciele korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania 
pojemnika/worka na te odpady.

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w należytym 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez poddawanie pojemników czyszczeniu i myciu w miarę 
potrzeb dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
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2. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim porządku i stanie 
sanitarnym poprzez nie dopuszczanie do pozostawiania odpadów poza przeznaczonymi do tego 
pojemnikami/workami.

§ 8. 1.  Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych 
zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników odbiorcy odpadów.

2. Pojemniki, o których mowa w § 5 ust. 3 powinny być rozstawione w sposób i ilościach zapewniających 
utrzymanie czystości w miejscach publicznych.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 9. 1.  Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych dla nieruchomości: 

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, a  w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej  niż raz na dwa tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a  w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej  niż raz na tydzień.

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:

a) papier oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

b) szkło – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

c) metale – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

d) tworzywa sztuczne  – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - nie rzadziej niż raz na 
cztery tygodnie, a  w okresie od kwietnia do października nie rzadziej  niż raz na dwa tygodnie,

f) popiół i odpady paleniskowe- nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

a) papier oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) szkło – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) metale – nie rzadziej niż raz na tydzień,

d) tworzywa sztuczne  – nie rzadziej niż raz na tydzień,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów                      - 
nie rzadziej niż raz na dwa  tygodnie, a  w okresie od kwietnia do października nie rzadziej  niż raz na 
tydzień.

3. Przeterminowane leki w każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK  oraz  
przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w aptece w Lubochni, 
skąd  odbierane będą przez wyspecjalizowany podmiot.

4. Zużyte baterie i akumulatory w każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK 
oraz do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w budynkach szkolnych i w budynku Urzędu 
Gminy Lubochnia skąd odbierane będą przez wyspecjalizowany podmiot.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  będą 
odbierane z przed posesji przynajmniej dwa razy w roku, w ramach przeprowadzonej zbiórki zgodnie 
z harmonogramem podanym na stronie BIP Gminy Lubochnia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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6. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 i 2  w każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć do 
PSZOK.

7. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów służących do użytku publicznego, należy prowadzić 
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników 
z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do 
przepełnienia zbiornika nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

9. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą nie dopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania 
obejmujące:

1) zapobieganie powstawania odpadów;

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

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

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

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

§ 11. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w tak sposób, aby 
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu 
na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach

§ 12. 1.  Dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, przy zachowaniu wymagań określonych w ust. 2.

2. Określa się następujące wymagania w zakresie utrzymywania zwierzątka terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej:

1) gromadzenia i usuwania wytwarzanych podczas chowu lub hodowli odpadów w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz  przedostawania się nieczystości do ziemi i wód;

2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.

3. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) zabudowy wielorodzinnej;

2) nieruchomości zajętych na instytucje użyteczności publicznej.
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Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 13. 1.  Wyznacza się następujące obszary Gminy przeznaczone do deratyzacji:

1) budynki oraz miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej;

2) zakłady produkcji żywności;

3) obiekty handlowe;

4) obiekty użyteczności publicznej;

5) instalacje do gospodarowania odpadami.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku w okresie 
od 15 marca do 15 kwietnia bądź od 15 października do 15 listopada.
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