
UCHWAŁA NR XLIII/302/2017 
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Rada Miasta Brzeziny  
uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Brzeziny  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 2822);

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/302/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688);

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
z 2007 r. Nr 133 z późn. zm.);

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.).

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

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

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło (bezbarwne i kolorowe);

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające 
biodegradacji;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) zużyte opony;

12) popiół z palenisk domowych;

13) pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Bezpośrednio z nieruchomości odpady komunalnych będą odbierane według podziału na następujące 
frakcje:

1) pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) szkło (bezbarwne i kolorowe);

4) metale;

5) tworzywa sztuczne;

Id: 65DA662F-5686-4F86-9E1B-788BC6F7A186. Podpisany Strona 1



6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające 
biodegradacji;

7) popiół z palenisk domowych.

3. Właściciele nieruchomości umieszczają poszczególne frakcje odpadów komunalnych w pojemnikach lub 
workach, wedle ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 Regulaminu.

§ 4. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na 
potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

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

§ 6. 1.  Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, a powstające ścieki zbierane będą 
i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być przeprowadzana w ten 
sposób, że prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska.

Rozdział 3.
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

§ 7. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;

5) kontenery o pojemności minimalnej od 5m³;

6) worki na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 litrów i grubości dostosowanej do ilości 
i rodzaju odpadów, wykluczające rozerwanie się worka;

7) pojemniki na odpady segregowane (typ IGLO) i na odpady z tworzyw sztucznych (typ SIATKA)
o pojemności od 1m³;

8) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów.

2. Pojemniki na odpady komunalne powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 
grzbietowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym.

3. Pojemniki na odpady komunalne mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której służą.

4. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem 
na teren nieruchomości lub w miejsce umożliwiające odbiór odpadów.

5. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: drogi publiczne (chodniki), 
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw, tereny sportowo- rekreacyjne itp. muszą być wyposażone przez 
właścicieli nieruchomości w kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 litrów.

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

7. 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.

8. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być poddawane czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, 
nie rzadziej niż jeden raz na  rok a pojemniki uszkodzone powinny być niezwłocznie naprawiane.
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§ 8. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów 
komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz liczbę osób korzystających z tych 
pojemników: 

1) na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:

a) od 1 osoby do 4 osób – 120 litrów,

b) od 5 osób do 8 osób – 240 litrów,

c) od 9 osób do 12 osób – 360 litrów,

d) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, z uwzględnieniem pojemności podanych 
w literze a-c;

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej w zależności od liczby  zamieszkujących osób:

a) do 16 osób – 240 litrów,

b) od 17 osób do 50 osób -1100 litrów,

c) powyżej 50 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane 
w literze a-b;

3) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach  
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
w zależności od ilości domków letniskowych 120 litrów na jeden domek letniskowy;

4) na obszarach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach,

b) 15 l na 1 łóżko w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, noclegowniach, schroniskach 
dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej,

c) 10 l na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 
hurtowniach, sklepach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, 
lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, 
z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik 
o pojemności 120 l,

d) 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów 
winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l,

e) 5 l na 1 miejsce postojowe w zespołach garaży wolnostojących,

f) 5 l na każde miejsce grzebalne na cmentarzu.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych:

1) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – 60 litrów;

2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej -240 litrów;

3) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach  
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 
60 litrów;

4) na obszarach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne– 
120 litrów.

§ 9. 1.  Frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, wskazane w § 3 ust. 2. 
zbiera się w pojemnikach lub workach: 

1) frakcję odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru 
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;

2) frakcję odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru 
zielonego  oznaczonych napisem „Szkło”. Jeżeli tę frakcję odpadów zbiera się w podziale na szkło 
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bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych 
napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru  zielonego oznaczonych 
napisem „Szkło kolorowe”;

3) frakcję odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru 
żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;

4) frakcję odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „Bio”;

5) frakcję odpadów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru  
czarnego oznaczonych napisem „Popiół”.

2. W przypadku, gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1 obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, 
w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza 
się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 1, tylko w części, jednak 
nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających 
z pojemników.

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

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

1) zebrane odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 2 właściciel nieruchomości udostępnia podmiotowi 
uprawnionemu do ich odbioru, uprawnionym podmiotom prowadzącym punkt 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;

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 specjalnych pojemników w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu 
edukacyjnego dla uczniów) oraz innych obiektach użyteczności publicznej,

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) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych powinny być selektywnie zbierane, 
odbierane i poddane za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów unieszkodliwianiu;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do 
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w miarę możliwości jednostce 
wywozowej lub do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, 
organizowanych przez Miasto Brzeziny lub we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania 
odpadów;

7) przeterminowane leki należy gromadzić osobno, nie powodując zmieszania z innymi odpadami
i przekazywać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki lub do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy 
dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy 
zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te 
winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru w terminach podanych w powszechnie udostępnionym 
harmonogramie, a poza harmonogramem na indywidualne zgłoszenie. Ponadto odpady te można dostarczyć 
na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów;
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§ 11. 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.

§ 12. Właściciele nieruchomości, nie podłączonych  do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do opróżniania 
zbiornika bezodpływowego lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej, z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika czy też  wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji: kuchennych i odpadów 
zielonych w kompostownikach przydomowych. Zagospodarowanie tych odpadów winno odbywać się zgodnie 
z zasadami kompostowania.

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

§ 14. 1.  Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do: 

1) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 
pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych 
przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników 
przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych;

2) posiadania torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.

2. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo
w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, skwery, 
zieleńce przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) jest w kagańcu,  z wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę 
ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

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

§ 15. 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.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1.  Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej: 

1) obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi;

2) obszary zajęte pod fermy hodowlane;

3) obszary zajęte pod zakłady przetwórstwa żywności;

4) obszary zajęte pod magazyny;

5) obszary zajęte pod młyny;

6) obszary zajęte pod targowiska;

7) obszary zajęte pod miejsca składowania odpadów komunalnych;

8) obszary zajęte pod ciągi kanalizacyjne i kanały ciepłownicze;
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9) obszary zajęte pod lokale gastronomiczne

10) obszary zajęte pod obiekty handlowe branży spożywczej.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, w terminie od 
15 października do 15 listopada lub od 15 marca do 15 kwietnia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny traktowane są jako odpady 
zmieszane.
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