REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA
BŁASZKI
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Błaszki zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. Prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych;
4) szkła i opakowań szklanych;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
11) zużytych opon;
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
13) odpadów zielonych;
14) tekstyliów i odzieży.
2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
§ 2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego należy przeprowadzać w sposób niezagrażający istniejącej zieleni i nieutrudniający
ruchu pieszych i pojazdów.
§ 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się pod warunkiem niedoprowadzania do zanieczyszczenia środowiska i w sposób nieutrudniający
innym osobom korzystania z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
Rozdział 2
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4. 1.Ustala się następującą pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenie Gminy i Miasta Błaszki:
1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l;
3) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 l;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1100 l;
4) inne pojemniki i worki.
2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach w zabudowie wielorodzinnej ustala się
pojemniki o pojemności 1100 l, oznakowane odpowiednio rodzajem frakcji odpadów jakie należy w nich
gromadzić.
3. Dla terenów o zabudowie jednorodzinnej ustala się worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
o pojemności 120 l, z oznakowaniem UGiM Błaszki, zawierające nazwę głównych frakcji odpadów, które
należy
w nich gromadzić oraz w odpowiednim kolorze według następującego podziału:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metal, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia - worek koloru żółtego,

b) szkło i opakowania szklane - worek koloru zielonego,
c) drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki
i chemikalia oraz opakowania po nich - worek koloru białego,
d) odpady biodegradowalne - worek koloru brązowego,
e) odpady zielone - worek koloru niebieskiego.
§ 5. Ustala się minimalne pojemności pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych:
1. Dla nieruchomości, gdzie znajdują się domy mieszkalne ustala się 30 l na jednego mieszkańca miasta i
wsi, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l dla jednej nieruchomości.
2. Dla pozostałych nieruchomości pojemność pojemników uzależnia się od liczby osób korzystających z
tych pojemników w taki sposób, że:
1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego oraz 0,5 l na każdego
interesanta, klienta lub odwiedzającego;
2) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l;
6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla domów opieki, pensjonatów, hoteli itp. - 20 l na jedno łóżko;
10) dla ogródków działkowych 120 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października
każdego roku i 5 litrów poza tym okresem;
3. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
4. Określa się rodzaje i warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne na drogach publicznych i w parkach powinny być rozmieszczone tak aby odległość
pomiędzy koszami nie przekraczała 150 m,
b) kosze uliczne na przystankach autobusowych umieszcza się w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła i opakowań szklanych, papieru i tektury oraz opakowań z
papieru i tektury, a także tworzyw sztucznych odpowiednio oznakowane opisowo i znakiem graficznym.
§ 6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być tak rozmieszczone na
danej nieruchomości, aby:
1) stworzyć warunki utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) umożliwić ich opróżnianie przez podmiot odbierający odpady komunalne.
2)

Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu,

b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal,
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, opakowania
wielomateriałowe, tekstylia i odzież - 1 raz w miesiącu,
c) odpady zielone - 1 raz na kwartał,
d) zużyte opony - 1 raz na pół roku,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz na pół roku,
f) baterie i akumulatory - 1 raz na pół roku,
g) przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich - 1 raz na pół roku,
h) odpady wielkogabarytowe - na indywidualne zgłoszenie,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie,
j) odpady biodegradowalne - dla terenów wiejskich - 1 raz w miesiącu, dla terenu miasta - 1 raz w tygodniu.
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - 2 razy w miesiącu,
b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal,
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, opakowania
wielomateriałowe, tekstylia i odzież - 2 razy w miesiącu,
c) odpady zielone - 1 raz w miesiącu,
d) zużyte opony - 1 raz na kwartał,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz na kwartał,
f) baterie i akumulatory - 1 raz na kwartał,
g) przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich - 1 raz na kwartał,
h) odpady wielkogabarytowe - na indywidualne zgłoszenie,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie,
j) odpady biodegradowalne - dla terenów wiejskich - 1 raz w miesiącu, dla terenu miasta - 1 raz w tygodniu.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) z przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy i Miasta Błaszki - 1 raz w miesiącu;
2) z koszy miejskich na terenie miasta Błaszki - 1 raz w tygodniu;
3) z koszy w parkach miejskich na terenie miasta Błaszki - 2 razy w tygodniu;
4) z terenów, na których odbywają się imprezy masowe - każdorazowo niezwłocznie po zakończeniu imprezy
masowej;
5) z targowisk - w każdym dniu targowym, bezpośrednio po zaprzestaniu handlu na targowisku;
6) z terenów cmentarzy - 1 raz w miesiącu;
7) ze szkół i przedszkoli - 1 raz w miesiącu.
§ 8. 1. Odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy pozbywać się poprzez umożliwienie ich
odbioru firmie odbierającej, zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Błaszki
oraz częstotliwością podaną w § 6.
2. Ustala sie następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w
odniesieniu do poszczególnych odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane oddajemy w pojemnikach spełniających wymagania niniejszego Regulaminu;
2) odpady zbierane selektywnie oddajemy w pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych spełniających wymagania niniejszego Regulaminu;
3) odpady wielkogabarytowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem odbioru
z firmą odbierającą;
4) odpady budowlane i remontowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem
i sposobem odbioru z firmą odbierającą;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dużych rozmiarów wystawia się bez konieczności pakowania w
worki
§ 9. Nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy pozbywać się przynajmniej co pół roku oraz
każdorazowo w przypadku zagrożenia przepełnienia się zbiornika i groźby wylania się nieczystości ciekłych
na powierzchnię.
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być w maksymalny sposób
wykorzystane we własnym zakresie np. poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
§ 11. W celu usprawnienia procesu selekcji odpadów komunalnych wskazane jest aby maksymalnie
opróżniać opakowania z pozostałości produktów w nich zawartych oraz redukować objętość odpadów
komunalnych przed ich wyrzuceniem do worka bądź pojemnika.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i
wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami i uciążliwością tych zwierząt
dla ludzi poprzez stały dozór nad tymi zwierzętami.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) prowadzenia psów na smyczy podczas korzystania z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z
psów przewodników oraz osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia im usunięcie takich
zanieczyszczeń;
3) dołożenia starań w celu zapobiegania przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta domowe terenów
przeznaczonych do użytku publicznego takich jak: place zabaw i gier oraz piaskownic dla dzieci;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia i jego
przebywaniem bez opieki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 6
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki nad
tymi zwierzętami;
2) zapewnienia odpowiednich instalacji do gromadzenia i usuwania nieczystości powodowanych
utrzymywaniem tych zwierząt;
3) utrzymywania tych zwierząt w sposób zapewniający ich dobrostan;
4) utrzymywania tych zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi i w sposób
zapewniający minimalizację uciążliwości powodowanych przez te zwierzęta w stosunku do otoczenia.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach, które są oznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny wyłączone z produkcji rolnej.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy i Miasta Błaszki:
1) obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi;
2) obszary zajęte pod lokale gastronomiczne;

obszary zajęte pod obiekty handlowe branży spożywczej;
obszary zajęte pod magazyny żywności i płodów rolnych;
obszary zajęte pod zakłady przetwórstwa żywności;
obszary , na których zlokalizowane są gospodarstwa rolne i hodowlane.
2. Wyznacza się terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji:
1) od 15 marca do 1 kwietnia każdego roku;
2) od 15 listopada do 1 grudnia każdego roku.
3)
4)
5)
6)

