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UCHWAŁA NR XXVI/192/2020
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 30 kwietnia 2020 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. t.j. z 2020 r. poz. 713) 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 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284) 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 XLIII/302/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 4044).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Maślanko
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/192/2020
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 kwietnia 2020 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.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli
nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowanie wielomateriałowe;
5) metale;
6) odpady ulegające biodegradacji;
7) odpady niebezpieczne;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony od samochodów osobowych;
13) przeterminowane leki i chemikalia;
14) odpady tekstyliów i odzieży;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi i wykorzystywania kompostu na własne potrzeby.
4. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik i kompostujący bioodpady są zwolnieni w całości
z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.
5. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1
pkt. 7 - 15, uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 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.
6. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są wszystkie odpady zebrane w
sposób selektywny wymienione w ust. 1.
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§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane do gleby.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się w obrębie nieruchomości po spełnieniu niniejszych wymagań:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.
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 oraz wymagania
dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy 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 5 m³;
6) pojemniki na odpady segregowane (np. IGLO, SIATKA) o pojemności od 1,1 m³;
7) 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 należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników,
w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
4. Pojemniki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych,
na równej powierzchni.
5. Usytuowanie pojemników lub kompostowników musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Odbieranie odpadów komunalnych z obszarów zabudowy jednorodzinnej, następuje po zapewnieniu
możliwości dostępu do pojemnika, to znaczy umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu
umożliwiającym swobodny dojazd pojazdom firmy odbierającej odpady.
7. W przypadkach, gdy do udostępnionych do odbioru odpadów należy dojechać po gruntach prywatnych,
wskazanym jest aby właściciel takiej nieruchomości wystawiał odpady do drogi publicznej lub zwrócił się do
firmy o dojazd do udostępnianych odpadów drogą prywatną, wyrażając swą wolę w tym zakresie, przyjmując
odpowiedzialność za ewentualne szkody na niej powstałe oraz przedkładając zgodę wszystkich jej współwłaścicieli.
8. 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.
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9. 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.
10. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
11. 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.
12. 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.
13. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, oraz zalegania odpadów poza pojemnikami.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz liczbę osób korzystających z tych pojemników:
1) na obszarach zabudowy mieszkaniowej 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 literach a-c;
2) na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zależności od liczby zamieszkujących osób:
a) do 16 osób – 240 litrów,
b) od 17 osób do 70 osób -1100 litrów,
c) powyżej 70 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w literach a-b;
3) na obszarach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/pracownika w placówkach oświatowych wszelkiego typu,
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.
§ 7. 1. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się według następującej kolorystyki:
1) niebieski oznaczony napisem "Papier" - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–5–

Poz. 2969

2) zielony oznaczony napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła;
3) żółty oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowy oznaczony napisem "Bio" - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
5) pojemniki koloru innego niż wskazane powyżej na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób następujący:
1) zebrane selektywnie odpady komunalne właściciel nieruchomości udostępnia podmiotowi uprawnionemu
do ich odbioru. Przekazuje uprawnionym podmiotom prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) 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 lub przekazywane uprawnionym podmiotów;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu 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. Ponadto odpady te można dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 9. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
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2) odpady zbierane selektywnie, takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale -nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i nie rzadziej niż raz w miesiącu w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
3) odpady zbierane selektywnie, takie jak szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej i nie rzadziej niż raz na miesiąc w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej, z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) odpady z koszy ulicznych oraz z koszy w parkach nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
§ 10. 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.
§ 11. 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
§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarowania odpadami podejmowane będą działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów poprzez propagowanie świadomej konsumpcji wśród mieszkańców;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach;
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
§ 13. 1. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) 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. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzanie tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne byłoby to nieuzasadnione.
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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
§ 14. 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.
3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie siedlisk gryzoni, owadów i ptactwa itp.
4. Właściciel zwierząt gospodarskich maja obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
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;
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.

