
UCHWAŁA NR 197/XXVII/2017
RADY GMINY W ROGOWIE

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , poz. 1579 i poz. 1948,  z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 Gminy 
w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr  23/V/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia  10 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów, zmieniona uchwałą 
Nr 183/XXV/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Rogów”.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Rogowie

Robert Góra
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Załącznik do Uchwały Nr 197/XXVII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 26 września 2017 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGÓW

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów .

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

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

§ 2. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone (odpady ogrodnicze);

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) opakowania wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano - rozbiórkowe;

13) zużyte opony.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń określony w ustawie z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach winien być realizowany w następujący 
sposób:

1) usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych 
zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb;

2) błoto, śnieg i lód powinny zostać odgarnięte w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów jak również nieutrudniające spływu wody.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji 
przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych, lub przy użyciu substancji myjących 
ulegających biodegradacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny 
sąsiednich posesji lub na tereny publiczne.
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem:

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na drogach publicznych stosuje się następujące 
rodzaje pojemników i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy i przystosowane do obsługi przez 
specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l) lub worki 
o pojemności od 120 litrów i grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie 
się worka;

2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l) lub worki 
o pojemności od 240 litrów i grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie 
się worka;

3) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m³ (20 l).

2. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach:

1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m3 (120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 0,24 m³ (240 l), w tym w miejscach ogólnodostępnych do 
gromadzenia odpadów pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m³ i pojemniki na tworzywa sztuczne od 2,5 
m³.

3. Frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6, 
należy gromadzić w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych:

1) pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” – papier i tekturę;

2) pojemnik lub worek koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło” – odpady ze szkła;

3) pojemniki lub worek koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali, 
tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;

4) pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji 
i odpady zielone;

5) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach i workach w kolorze czarnym.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla:

1) od 1 do 6 osób – od 120 l;

2) więcej niż 6 osób – od 240 l, a dla odpadów szklanych od 120 l;

3) w zabudowie wielorodzinnej – od 240 l (ilość pojemników uzależniona od ilości osób), a dla odpadów 
szklanych od 120 l;

4) w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) – od 120 l.

5. Dostosowanie pojemników poprzez oznaczenie ich odpowiednimi napisami, o których mowa w ust. 3, 
nastąpi w terminie do dnia 1 stycznia 2018 r., a w razie konieczności zastąpienia pojemników pojemnikami 
spełniającymi wymagania, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 6. Właściciel nieruchomości na terenie, której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, oraz 
odpady biodegradowalne zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania. Z obowiązku zwolnieni są 
właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych we własnym 
zakresie i na własne potrzeby, w przydomowych kompostownikach.
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§ 7. 1. Nieruchomości przeznaczone do użytku publicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
wyposażyć w pojemniki o pojemnościach minimalnych 20 litrów – w szczególności dotyczy to dróg 
publicznych, skwerów, placów zabaw, terenów sportowo – rekreacyjnych, przystanków komunikacji publicznej 
i parkingów.

2. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku 
publicznego powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe 
opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu 
pieszego.

§ 8. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym bezpośredni 
dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust.1 oraz 
w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi pojemnik z odpadami komunalnymi 
powinien być udostępniony na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie, w miejsce 
umożliwiające swobodny dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 9. 1. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy 
do obowiązków właściciela nieruchomości.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 polega na:

1) utrzymaniu w czystości zewnętrznych powierzchni pojemników;

2) naprawie drobnych uszkodzeń pojemników.

§ 10.  Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zapewnia 
wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez 
zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Wójta Gminy Rogów. 

§ 11.  Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest dostosować pojemności pojemników do 
liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 
częstotliwości ich odbierania. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są: 

1) do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku;

2) udostępnić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich 
wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego 
odpady komunalne.

§ 13.  Na terenie Gminy Rogów zabrania się wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach do tego 
nie przeznaczonych.

§ 14. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna zamieszkała:

a) odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) odpady segregowane wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 – 4 nie rzadziej niż raz na miesiąc,

d) szkło nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) zabudowa wielorodzinna zamieszkała:

a) odpady komunalne zmieszane dwa razy w miesiącu,

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

c) odpady segregowane wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 – 4 nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc,
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d) szkło nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;

3) zabudowa jednorodzinna sezonowa (zamieszkała):

a) odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) odpady segregowane wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 – 4 nie rzadziej niż raz na miesiąc,

d) szkło nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Odpady wielkogabarytowe w tym meble i zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i wielolokalowej odbierane będą przez przedsiębiorcę dwa razy 
w roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogów 
oraz opublikowanych w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy pochodzące z drobnych prac 
remontowych w ilości do 30 kg na jedną osobę na rok należy dostarczyć i gromadzić oddzielnie w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów wskazanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogów.

4. Za odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie budowy prowadzonej w oparciu o decyzję, 
pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie odpowiada wykonawca robót budowlanych.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory należy dostarczyć i gromadzić 
oddzielnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów wskazanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Rogów.

5. Informację o miejscach i terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzinach pracy punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych podawane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rogów 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15.  Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu 
przedsiębiorcy z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika. 

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami

§ 16. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych powinni stosować takie formy konsumpcji, aby utrzymać ilość 
wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. Powstające odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 
mieszkańców we własnym zakresie np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

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

§ 17.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do dołożenia starań, aby wyeliminować 
zagrożenie i uciążliwość w szczególności w zakresie agresywnych zachowań tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza 
w porze nocnej), odoru i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego 
użytkowania (np. ulice, chodniki, parki, zieleńce, piaskownice, obiekty użyteczności publicznej ). 

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

2. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy 
należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

3. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.

4. Obowiązek określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 
osoby niepełnosprawne.

5. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację 
obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
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§ 19.  Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być 
wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. 

Rozdział 7
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
w zabudowie jednorodzinnej.

2. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 
zwierzęta.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 21. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia wyznacza Wójt Gminy 
i podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§ 22.  Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów traktowane są, jako odpady 
zmieszane. 
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