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UCHWAŁA NR XLVI/429/18
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056 oraz
poz. 2422), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, Rada
Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie
Sebastian Brózda
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/429/18
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2018 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.
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) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady zielone;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i pkt 11 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako
bioodpady.
3. Właściciel nieruchomości udostępnia selektywnie zebrane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po
segregacji odpadów tzw. „pozostałości po segregacji” lub odpady zmieszane, podmiotowi uprawnionemu do
ich odbioru.
4. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Miasto Bełchatów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
5. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, zlokalizowanych m.in. w budynkach użyteczności publicznej, pergolach śmietnikowych, punktach
sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych
przez sprzedawców tego sprzętu lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również odbierany przez uprawniony podmiot w
ramach zorganizowanej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta.
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7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady te mogą być również odbierane przez uprawniony podmiot w ramach zorganizowanej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie należy przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
9. Chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
10. Odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości lub przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
11. Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości uprzątają na bieżąco śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
§ 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 samochodowymi może odbywać się w obrębie
nieruchomości pod warunkiem:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.
Rozdział 3
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
§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz dla tzw. „pozostałości po segregacji”:
1) w zabudowie jednorodzinnej od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej od 0,24 m³ (240 l);
3) na terenach niezamieszkałych: dla pojemników od 0,12 m³ (120 l), dla kontenerów od 5 m³ (5000 l);
4) na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku od 0,12 m³
(120 l).
2. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności:
1) w zabudowie jednorodzinnej od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej od 0,12 m³ (120 l);
3) na terenach niezamieszkałych od 0,06 m³ (60 l);
4) na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku od 0,12 m³
(120 l);
5) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego od 0,12 m³ (120 l).
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3. Na drogach publicznych należy stosować pojemniki o pojemności od 0,02 m³ (od 20 l).
4. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 oraz w szczególnych przypadkach wszystkich odpadów komunalnych, w miejscu ich wytworzenia, w workach o pojemności
od 0,06 m³ (60 l).
§ 7. 1. Ustala się następujące średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na poszczególnych nieruchomościach w ciągu tygodnia:
1) 60 l na 1 mieszkańca na nieruchomościach zamieszkałych;
2) 5 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;
3) 22 l na 1 łóżko/pracownika w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach;
4) 15 l na 1 pracownika/poza handlem i usługami;
5) 20 l na 1 pracownika/w handlu i usługach;
6) 30 l na nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub na inną nieruchomość wykorzystywaną
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1.
3. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ (120l)
na odpady komunalne.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie sanitarnym, a także w odpowiednim stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości
pojemników, tak aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz informują użytkowników o sposobie korzystania z pojemników.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla użytkowników jak i dla pracowników podmiotu świadczącego usługi odbioru oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, za jego zgodą.
3. Pojemniki na odpady, o których mowa w § 6 ust. 3 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych oraz w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
e) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
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f) bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu, z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe,
e) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
f) bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od 1 grudnia do
31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
e) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
f) bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
e) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
f) bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 grudnia do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) dla terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu, z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od
1 grudnia do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Pojemniki na odpady ustawione w miejscach wskazanych w § 9 ust. 3 winny być opróżniane w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 11. 1. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego,
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
2. Zabrania się użytkownikom nieruchomości wylewania nieczystości ciekłych, zarówno na teren własnej
nieruchomości, jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do
gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych i kanalizacji deszczowej oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o
ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
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Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz zwiększenie udziału odpadów w
procesach odzysku, w tym recyklingu, w szczególności poprzez prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) wyeliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych;
4) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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 zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy można wyprowadzać na smyczy, a w przypadku
psów agresywnych na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, stan zdrowia, wiek lub cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, jeżeli przewidują to zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) gromadzić i usuwać nieczystości związane z chowem zwierząt w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza;
2) utrzymywać zwierzęta w sposób nie powodujący uciążliwości, takich jak: hałas i odory oraz nie doprowadzających do powstania siedlisk gryzoni, owadów itp.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego;
2) obiekty użyteczności publicznej;
3) tereny przemysłowe zakładów pracy;
4) zakłady produkujące, przetwarzające, magazynujące i wprowadzające do obrotu środki spożywcze;
5) schroniska dla zwierząt, fermy hodowlane;
6) targowiska;
7) węzły cieplne i przyłącza;
8) pergole śmietnikowe.
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2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym: od 1 marca do 15 kwietnia;
2) w terminie jesiennym: od 1 września do 15 października.
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