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UCHWAŁA NR XXVIII/152/16
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta
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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/147/2012 Rady Gminy i Miasta w Warcie z 28.12.2012 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kopacki
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Załącznik
do uchwały nr XXVIII/152/16
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA WARTA,
ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”
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Tytuł rozdziału
Postanowienia ogólne
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunków ich
rozmieszczania i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Warta.
2. Szczegółowe zasady określają:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości obejmujące:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania 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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7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) odpady komunalne – odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, czyli powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2) frakcja sucha odpadów komunalnych – odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi lub
przygotowane do ponownego użycia, w szczególności, takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło,
metale;
3) frakcja mokra odpadów komunalnych – zmieszane odpady komunalne nie zawierające w szczególności odpadów niebezpiecznych;
4) odpady zielone – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
5) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu
na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach na odpady np. meble, wózki, rowery, itp.;
6) selektywna zbiórka – selektywna zbiórka w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, czyli zbieranie,
w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje
jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;
7) selektywna zbiórka odpadów u źródła - selektywne zbieranie odpadów komunalnych w miejscu ich powstania;
8) podmiot odbierający odpady komunalne – podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, wpisany do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Warta;
9) podmiot opróżniający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe - podmiot prowadzący
działalność w tym zakresie posiadający wymagane zezwolenie;
10) właściciele zwierząt domowych – także ich posiadacze (dzierżyciele);
11) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
i na terenach służących do użytku publicznego
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Warta zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
1) zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymują
je w należytym stanie sanitarnym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
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5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
7) usuwanie nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku
niezwłocznie po ich pojawieniu się;
8) zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków,
punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji
drzew i krzewów;
9) dbanie o czystość i estetykę ścian budynków, ogrodzeń oraz innych urządzeń w szczególności poprzez
usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń napisów i rysunków;
10) usuwanie z miejsc powszechnie dostępnych (ulice, place, parkingi, przejścia, podwórza, itp.), porzuconych wraków pojazdów mechanicznych, sprzętu domowego i innych przedmiotów zanieczyszczających
i szpecących nieruchomość;
11) realizację innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 5, na terenie budowy należy do wykonawcy
robót budowlanych, jeżeli umowa zawarta przez wykonawcę robót z właścicielem nieruchomości nie stanowi
inaczej.
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i nich zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-3 należą do
gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na
takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 4. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach należy przestrzegać następujących zasad:
1) mycie pojazdów mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych, właściciele
nieruchomości mogą myć pojazdy osobowe na swoim terenie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może
dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli
czynności te nie powodują zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby.
2. Zabrania się w szczególności:
1) niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów (np. słupy ogłoszeniowe, energetyczne i telefoniczne) oraz umieszczania na nich plakatów, reklam, ogłoszeń, a także malowania haseł i rysunków bez
uzyskania zgody właściciela obiektu;
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2) umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam i innych przedmiotów.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunków ich rozmieszczania
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane w pojemnikach spełniających wymagania obowiązujących norm.
2. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników
ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika/pojemników.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą następujące pojemniki i/lub worki:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności min. 120 l;
2) worki wykonane z folii;
3) kontenery na odpady komunalne lub na gruz;
4) uliczne kosze.
§ 6. 1. Ilość, wytrzymałość i pojemność worków oraz pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości
musi być dostosowana do ilości osób uprawnionych do korzystania z danej nieruchomości.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i/lub workach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące miesięczne normy:
1) dla budynków mieszkalnych -15 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l dla każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
5) dla punków handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
9) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów, itp. - 20 l na jedno łóżko;
10) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno–wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, określa się minimalną wielkość pojemnika 120 l na każdą nieruchomość;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady.
3. Normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się jako równe przeciętnym normom zużycia wody
określonym w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie zużycia wody.
§ 7. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do wyposażenia
miejsca imprezy lub zgromadzenia publicznego w dostateczną ilość worków i pojemników o właściwej pojemności, wytrzymałości i kolorystyce oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet/szaletów.
§ 8. 1. W Gminie i Mieście Warta selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na zbieraniu odpadów komunalnych z podziałem na frakcję mokrą, odpady zielone i frakcję suchą z dalszym wydzieleniem
w ramach frakcji suchej następujących surowców wtórnych:
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1) papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
2) szkła opakowaniowego oraz na zbieraniu w wydzielonych miejscach innych odpadów komunalnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad
pozbywania się odpadów komunalnych określonych w Regulaminie i przepisach odrębnych.
3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do selektywnego
odbierania selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
ponosi właściciel nieruchomości.
5. Lokalizacja i ustawienie pojemników powinno być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami
w zakresie prawa budowlanego.
6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i/lub worki o następującej kolorystyce:
1) biały z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
2) żółty z przeznaczeniem na papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
3) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone;
4) czarny z przeznaczeniem na odpady budowlane i rozbiórkowe.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 3 są zobowiązani zapewnić pracownikom
podmiotu świadczącego usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku dostęp do urządzeń przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych w ustalonym czasie w sposób umożliwiający opróżnienie ww. urządzeń bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymywania ich
w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim oraz raz na kwartał w pozostałych okresach.
2. Podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie zabudowy wielorodzinnej (wielolokalowej) mają obowiązek utrzymywania właściwego stanu sanitarnego, technicznego i estetycznego urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 11. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych.
Rozdział 4
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
terenie których powstają odpady komunalne, organizuje Gmina i Miasto Warta w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów
komunalnych mogące stanowić w szczególności własność:
1) podmiotów odbierających odpady komunalne;
2) właścicieli nieruchomości.
3. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest stworzyć warunki do zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez dostarczenie właścicielowi nieruchomości worków.
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4. Dopuszcza się możliwość udostępnienia przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na
odpady komunalne zmieszane. Realizację usługi określi właściciel nieruchomości z podmiotem odbierającym
odpady komunalne.
5. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane
oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych przepisach.
6. Właściciele nieruchomości mogą dokonywać kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie.
7. Zabrania się gromadzenia w koszach ulicznych, pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, umieszczania w pojemnikach i/lub workach do zbierania odpadów komunalnych odpadów, innych
niż komunalne (np. pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej).
8. Zabrania się spalania odpadów komunalnych zarówno w urządzeniach przeznaczonych do ich gromadzenia, jak i na terenie otwartym oraz w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych.
§ 13. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
§ 14. Odpady budowlane z remontów powstałe w wyniku robót budowlanych (prowadzonych we własnym
zakresie) mogą być dostarczone we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Warcie.
§ 15. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych gromadzone są w gospodarstwach domowych selektywnie w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na środowisko zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
§ 16. Pozostałe odpady należy gromadzić w pojemniku przeznaczonym na frakcję mokrą odpadów komunalnych zmieszanych.
§ 17. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku
w celu ustalenia dodatkowych terminów i warunków ich odbioru.
§ 18. 1. Dla zabudowy jednorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający
właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) frakcja mokra – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) frakcja sucha – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) frakcja mokra – nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc;
2) frakcja sucha – nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc.
3. Dla zabudowy niezamieszkałej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) frakcja mokra – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) frakcja sucha – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Odpady komunalne wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku.
5. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych z terenu objętego niniejszym Regulaminem - nie rzadziej niż raz w roku.
6. Dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe lub zgromadzenia publiczne wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów, bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
7. Odpady, o których mowa w rozdziale 3 (za wyjątkiem frakcji mokrej) mogą być dostarczone przez
mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warcie.
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§ 19. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi
ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
podziemnych.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie
umowy z wybranym przez siebie podmiotem wywożącym odpady.
3. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot określony w ust. 2.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 i faktyczną przynależnością
Gminy i Miasta Warta do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu,
woj. Wielkopolskie, Gmina i Miasto Warta została włączona do rejonu, dla którego sposób gospodarowania
odpadami reguluje Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.
3. Z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 wynika, iż Gmina
i Miasto Warta należy do Regionu X, którego instalacją regionalną, do której należy kierować odpady jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - Orli Staw 2, 62-834 Ceków, woj. wielkopolskie.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 22. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, a także zapewnienia ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięci zanieczyszczeń
spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnych w budynku, także na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce. Postanowienie to nie dotyczy osób z znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających
z psów – przewodników. Dopuszcza się umieszczenie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem.
Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 23. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) w zabudowie wielorodzinnej;
2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach miejskich;
3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań,
by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;
2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;
3) przeciwdziałania zanieczyszczaniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

– 10 –

Poz. 3187

4) zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 24. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy wyznacza się obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji obejmujący zasięgiem teren miasta Warta.
2. Akcje deratyzacji przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku: I termin – marzec-kwiecień, II termin
wrzesień-październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
3. Informacje o obszarze podlegającym obowiązkowej deratyzacji i terminie jej przeprowadzenia podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty każdorazowo przed jej przeprowadzeniem.

