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UCHWAŁA NR XXXI/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz (Dz. U. Woj.
Łódzkiego z 15 lipca 2016 r., poz. 3186).
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu
Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/200/2016
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIASTO SIERADZ, ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”
DZIAŁ I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i na terenach użytku publicznego
Rozdział 1
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania (lub przyjmowania) odpadów komunalnych
§ 1. 1. W Gminie Miasto Sieradz selektywna zbiórka odpadów polega na odbieraniu od właścicieli
nieruchomości następujących rodzajów odpadów:
1) odpady komunalne (frakcja mokra);
2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny
(frakcja sucha);
3) meble i inne wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady zielone zebrane w selektywny sposób, popioły i żużle z palenisk domowych.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazać komunalne odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i zużyte opony.
3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad
pozbywania się odpadów komunalnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany od selektywnego
odbierania selektywnie zebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Odpady ulegające biodegradacji mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania
kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.
Rozdział 2
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego
§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz
inne zanieczyszczenia należy gromadzić w sposób i w miejscu nieutrudniającym ruchu pieszych i pojazdów
oraz możliwości odpływu wody.
2. Materiał użyty należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
Rozdział 3
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 3. 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.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą
eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia
środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
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DZIAŁ II
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
Rozdział 1
Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki
znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych oraz
worki.
Rozdział 2
Rodzaje i pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości i na drogach publicznych
§ 5. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane w następujących pojemnikach i workach:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 60 litrów do 1 100 litrów;
2) worki wykonane z tworzywa sztucznego ‒ folii o pojemności 120 litrów;
3) kontenery na odpady komunalne lub na gruz o pojemności od 3 000 litrów do 7 000 litrów;
4) pojemniki w pasach drogowych (w tym kosze uliczne) o pojemności od 35 litrów do 1 100 litrów;
5) kosze na psie odchody o pojemności od 30 litrów – do 50 litrów.
2. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub
kilku pojemników ustawionych razem.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) na nieruchomościach zamieszkałych:
a) w zabudowie jednorodzinnej 60 litrów na jednego mieszkańca,
b) w zabudowie wielorodzinnej 15 litrów na jednego mieszkańca;
2) w uczelniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach 3 litrów na każdego studenta, ucznia, dziecko w związku
z nauką lub przebywaniem oraz 20 litrów na każdego pracującego;
3) w szpitalach 50 litrów na łóżko i 20 litrów na każdego pracującego;
4) w hotelach, zakładach karnych, internatach i innych placówkach całodziennego pobytu 20 litrów na łóżko
oraz 10 litrów na każdego pracującego;
5) w lokalach handlowych i przychodniach 5 litrów na każde 20 m2 powierzchni całkowitej lokalu oraz 20
litrów na każdego pracującego;
6) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji 40 litrów na jedno miejsce
konsumpcyjne oraz 20 litrów na każdego pracującego;
7) w pomieszczeniach biurowych, w tym w instytucjach i urzędach 20 litrów na każdego pracującego;
8) w punktach handlowych i usługowych poza lokalem (kiosk, kwiaciarnie) 20 litrów na każdego
pracującego;
9) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w tym działalność gospodarcza 20 litrów na
każdego pracującego;
10) w instytucjach kultury i obiektach sportowych, w tym m.in. teatry, muzea, galerie, biblioteki i stadiony,
hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska 2 litry na każde miejsce na widowni lub trybunie oraz 20 litrów
na każdego pracującego;
11) w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach 60 litrów na punkt handlowy;
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12) w ogródkach działkowych 20 litrów na każdą działkę w sezonie letnim (od 1 marca do 31 października)
i 5 litrów na każdą działkę poza tym okresem;
13) na cmentarzu 4 litrów na jedno miejsce grzebalne.
Rozdział 3
Warunki rozmieszczania pojemników
§ 6. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla ich użytkowników, jak i dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób niepowodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych,
przystankach komunikacyjnych, parkingach ciągach komunikacyjnych, terenach zieleni oraz w miejscach
o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.
Rozdział 4
Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie
sanitarnym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia
oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu nie rzadziej niż jeden raz na 3
miesiące oraz naprawie lub konserwacji nie rzadziej niż 1 raz na rok.
DZIAŁ III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 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 dwa razy 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 dwa razy na tydzień;
2) frakcja sucha - nie rzadziej niż raz 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 dwa razy na miesiąc;
2) frakcja sucha - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Odpady komunalne wielkogabarytowe będą odbierane w terminie i na zasadach ustalonych
w harmonogramie odbioru tych odpadów.
5. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych z terenu objętego niniejszym Regulaminem będą
odbierane na zasadach i w sposób określony odrębnym harmonogramem.
6. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych znajdująca się w mieście Sieradz, przy ul.
Dzigorzewskiej 4, będąca integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
pełni rolę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradz, zwanego dalej
„PSZOK”.
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7. Do „PSZOK” właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazywać we własnym zakresie,
w ramach uiszczonej opłaty, odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3.
8. Do „PSZOK” właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przekazywać we własnym zakresie, w
ramach uiszczonej opłaty, odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do „PSZOK” określa regulamin
„PSZOK”.
§ 9. Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitarnej, 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.
DZIAŁ IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. 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 Miasto Sieradz do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu,
woj. wielkopolskie, Gmina Miasto Sieradz 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
Miasto Sieradz 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.
DZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki
sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu z uwzględnieniem
przypadków, gdy ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to
nieuzasadnione.
DZIAŁ VI
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 12. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne i nie
powodują uciążliwości.
2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i zwartej
zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z
chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych podziemnych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych pozostałości
karmy lub ściółki pozostawianych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
DZIAŁ VII
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 13. 1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest teren Gminy Miasto Sieradz.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia
deratyzacji miejsc i pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza,
korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.
3. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, 2 należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15
maja oraz od 1 do 15 października.

