UCHWAŁA NR XXII/72/2020
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach Rada Miasta Skierniewice uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/17/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice" (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 858).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Melon
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Załącznik do uchwały XXII/72/2020
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 17 września2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA
SKIERNIEWICE, 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. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło (bezbarwne i kolorowe);
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) odpady zielone;
8) odpady niebezpieczne;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, szczególnie igieł i strzykawek;
10) przeterminowane leki i chemikalia;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) odpady tekstyliów i odzieży;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
16) zużyte opony;
17) popiół.
2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1-7
i pkt 14-17 oraz pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich
odbioru.
3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w §
1 ust. 1 pkt. 8- 17 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Właściciel nieruchomości
może także przekazywać do PSZOK odpady komunalne określone w § 1 ust. 1 pkt. 1-7.
4. Poszczególne frakcje odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 powinny być zbierane
i odbierane lub przyjmowane zgodnie z postanowieniami Działu II Rozdziału 2 regulaminu.
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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 może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej,
ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tej czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części
i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
DZIAŁ II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemnikó lub worków oraz ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Rozdział 1
Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki
znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych lub
worki do selektywnego zbierania papieru na obszarach zabudowy jednorodzinnej.
Rozdział 2
Rodzaje i pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i na drogach publicznych
§ 5. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane w pojemnikach lub workach (do zbierania papieru
na obszarach zabudowy jednorodzinnej), o następujących rodzajach i pojemności:
1) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
4) kontenery o pojemności od 3 m3;
5) pojemniki na odpady segregowane o pojemności od 1 m3;
6) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów
komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz liczbę osób korzystających z tych
pojemników:
1) na obszarach zabudowy 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,
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d) powyżej 12 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, z uwzględnieniem pojemności podanych
w literze a-c;
2) na obszarach zabudowy wielorodzinnej w zależności od liczby zamieszkujących osób:
a) do 16 osób - 360 litrów,
b) od 17 osób do 50 osób -1100 litrów,
c) powyżej 50 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w lit.
a-b;
3) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
w zależności od ilości domków letniskowych -120 litrów na jeden domek letniskowy;
4) na obszarach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach,
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
punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l,

z tych

e) 5 l na każde miejsce grzebalne na cmentarzu,
f) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego
roku i 5 litrów poza tym okresem.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych:
1) pojemnik lub worek na obszarach zabudowy jednorodzinnej - 120 litrów;
2) pojemnik na obszarach zabudowy wielorodzinnej - 240 litrów;
3) pojemnik na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 120 litrów;
4) pojemnik na obszarach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - 120 litrów.
Rozdział 3
Warunki rozmieszczania pojemników
§ 6. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla
ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych,
przystankach komunikacyjnych, parkingach, terenach zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w 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.
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2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie
okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu okresowemu czyszczeniu i myciu.
Rozdział 5
Warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 8. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez:
1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby
nie dochodziło do ich zmieszania;
2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym
nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi;
3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów;
4) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
DZIAŁ III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
i zbieranych w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych
i nie
zamieszkałych oraz z terenów użyteczności publicznej powinna być dostosowana do ilości powstających
odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełnienia pojemników i kontenerów.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz zbieranych w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałych:
1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady w postaci papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż
raz w miesiącu,
c) szkło w formie zmieszanej (bezbarwne i kolorowe) - nie rzadziej niż raz na kwartał,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (w
formie tzw. ”wystawki”) - przynajmniej 1 raz na rok,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone,
w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne lub odpady po wstępnej segregacji oraz odpady ulegające biodegradacji
i odpady zielone - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
b) odpady gromadzone selektywnie w tzw. "gniazdach" określone w § 1 ust. 1 pkt 1-5 - przynajmniej 2 razy
w miesiącu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony przynajmniej 1 raz w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych zbiorników
z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika i wypływu z niego ścieków.
4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych oraz z terenów użyteczności publicznej w zależności
od ich usytuowania winna wynosić od jednego do siedmiu razy w tygodniu.
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5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w uzgodnieniu z Miastem Skierniewice określi szczegółowy harmonogram odbioru odpadów
z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2.
6. Przeterminowane leki mogą być przekazywane do przeznaczonych do tego celu pojemników
w aptekach na terenie Miasta.
7. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa odrębna uchwała Rady Miasta.

od

DZIAŁ IV.
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. Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji
zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystywać poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
DZIAŁ V.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców;
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia
i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;

do

zniszczeń

3) 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. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, 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. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących
obszarach Miasta Skierniewice wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej;
2) terenach o zabudowie wielorodzinnej;
3) terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.
§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej innych niż określonych w § 12 dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla własnych potrzeb.
2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach
ogrodzonych nieruchomości.
3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winny być
utrzymane w należytej czystości.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych
z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
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DZIAŁ VII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 14. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) nieruchomości zabudowane budynkami użyteczności publicznej;
3) placówki gastronomiczne i związane z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
4) nieruchomości zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku
w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do 15 listopada.
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